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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 83 
din  28.03.2019 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Instalaţii de  

detectare, semnalizare  și  avertizare incendiu la Grădinița cu Program 

Prelungit Prichindel" 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 79/20.02.2019 

  

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

28.03.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 10668/21.02.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 10670/21.02.2019, al 

Direcţiei Financiar Contabilitate şi al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări 

Publice; 

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

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 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. 1 – Se  aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul “Instalaţii de  detectare, semnalizare  și  avertizare incendiu la Grădinița cu 

Program Prelungit Prichindel", având principalii indicatori tehnico-economici 

prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicarea 

prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
     

 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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ANEXA LA H.C.L. NR. 83/28.03.2019  

 

Instalaţii de  detectare, semnalizare  și  avertizare incendiu  

la Grădinița cu Program Prelungit Prichindel 

 

 
   Grădinița cu Program Prelungit Prichindel este situată pe B-dul Dunărea, 

nr.2B, Galați cu regim  de inaltime S+ P+E1.  
În conformitate cu normativul P118/3-2015, art. 3.3.1 "clădiri/construcții 

având destinația de învîțământ cu mai mult de 200 persoane  sau cu aria construită 
mai mare de 600 mp și mai mult de două nivele "este necesară  echiparea cu instalatii 
de  detectare, semnalizare  și  avertizare incendiu. 

În prezent grădinița funcționează cu un număr de 214 copii, 15 cadre 
didactice,12 cadre  nedidactice și  personal auxiliar. 

Pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu  este necesara realizarea 
masurilor necesare prin efectuarea  urmatoarelor lucrari: 

-  Realizarea instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 
spațiilor dedicate grădiniței; 

- Realizarea rezervei intangibile pentru incendiu V=1,5 mc amplasată lângă 
grupul de pompare existent; 

- Asigurarea iluminatului de siguranță și comandă locală a grupului de 
pompare; 

- Izolarea stației de pompare de restul spațiilor printr-un perete din BCA 
rezistent la foc și ușă din metal rezistentă la foc; 

- Asigurarea evacuării în siguranță pe scara de incendiu exterioară, în caz 
de incendiu. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției: 195.327,457 lei  
       Din care  C+M:                      131.580,885 lei 
 
Capacităţi: - rezervor apa  V = 1600 l 
                      - centrala de detecție incendiu cu comunicator vocal inclus. 
         
Durata de realizare a investitiei: 3  luni 
Sursa de finanțare:  buget local 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 
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