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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  106 

din  26.03.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare 

rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în 

centrale de cvartal în municipiul Galați” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 140/16.03.2020 

 

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

26.03.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 55825/17.03.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55829/17.03.2020, al 

Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Dezvoltare 

Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului;  

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 7 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. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare rețele 

secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de 

cvartal în municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea  

prezentei  hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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Anexa la HCL 106/26.03.2020 

 

 

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice 

transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați 

 

Obiectivele proiectului sunt: 

- reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de distribuţie, asigurându-se 

astfel creșterea eficienței energetice în SACET; 

- îmbunătățirea parametrilor tehnici de distribuţie a energiei termice și reducerea 

costurilor globale de mentenanță și reparații; 

- îmbunătățirea siguranței și calității agentului termic furnizat consumatorilor casnici 

și non-casnici; 

- reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, pulberi) ca urmare a reducerii 

cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect 

al reducerii de pierderi în reţele şi al modernizării punctelor termice). 

 

Măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de termoficare 

sunt următoarele: 

- redimensionarea şi înlocuirea reţelelor secundare de distribuţie energie termică cu 

conducte din oţel preizolate. Necesitatea redimensionării reţelelor rezultă din faptul că 

aceste puncte termice deservesc un număr mai redus de consumatori faţă de câte erau 

iniţial, la proiectarea SACET; 

- reabilitarea punctelor termice nemodernizate; 

- reducerea pierderilor masice a apei de adaos prin contorizarea consumatorilor finali 

pe circuitele tur/retur; 

- automatizarea şi dispecerizarea tuturor centralelor instalate 

Din punct de vedere juridic, sursa de producere a căldurii şi sistemul de reţele 

termice secundare la cele 24 de puncte termice transformate în centrale de cvartal, se 

află în proprietatea Consiliului local al Municipiului Galaţi, acestea fiind concesionate 

de către operatorul SC Calorgal SA. 

Necesitatea şi oportunitatea proiectului are la bază siguranţa, continuitatea şi 

eficienţa economică a alimentării cu energie termică. Cele 24 PT-uri deservesc în 

prezent atât consumatori casnici (populaţia) cât şi instituţii publice şi agenţi 

economici. 
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Principalii indicatori tehnico-economici: 

 

Valoare totală: 3.796.500 lei (fără TVA),  

din care C+M:  1.194.400 lei (fără TVA). 

 

Anexăm devizul general corespunzător acestui obiectiv de investiții. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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