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          ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 106 

din  28.03.2019 

 
pentru  modificarea H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Anvelopare Școala 

Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu”, cu modificările și completările ulterioare 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 120/19.03.2019 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

28.03.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 16696/19.03.2019, a iniţiatorului- 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 16698/19.03.2019, al Direcției  

Dezvoltare Infrastructură Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) şi art. 9 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din 

Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Având în vedere dispoziţiile  art. 36, alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) şi      

art. 126  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Anvelopare  Școala Gimnazială 

nr. 40 Iulia Hașdeu”, cu modificările și completările ulterioare, se  modifică și va 

avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II  - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

Art. III – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă, 
     

 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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                                                                                                                                   ANEXA la H.C.L. nr. 106/28.03.2019   
 

Anvelopare  Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu 

 

 Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 

- Anvelopare imobil; 

- Refacere instalații electrice, de ventilație, sanitare și termice; 

- Lucrări exterioare; 

- Centrală termică; 

-   Panori fotovoltaice pentru iluminatul interior și eventual pentru consumul de 
apă caldă.  

 -    Instalație de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu; 

- Sisteme și  instalații  de limitare și stingere în caz de incendiu.             

- Refacere grup sanitar etajul II 

 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt: 

Valoarea totală a investiției: 2.890.388 lei cu TVA  

 Din care  C+M:                         2.295.119  lei cu TVA 

Durata de realizare a investitiei: 12  luni 

 

Suprafața desfășurată reabilitată 2.473,30 mp 
 
Sursa de finanțare:  buget local /fonduri europene 
 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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