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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 89 

din  26.03.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul  

    Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent 

termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie 

„Elisabeta Doamna” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 86/06.03.2020; 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

26.03.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47845/06.03.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 47852/06.03.2020 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

 Având în vedere avizul 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul «Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic 

și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”» 

având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți 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 General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.       

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Onuț Valeriu Atanasiu 

 
 
 
           Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
                                                                                               Radu Octavian Kovacs 
 
 
 
Georgiana Sava/ 3 ex. 
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                                                                                              Anexa la HCL nr. 89/26.03.2020 

 

Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent 

termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie 

„Elisabeta Doamna”      

 

 Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” este proprietatea publică a 

Municipiului Galați și este amplasat în Galați, Strada Traian, Nr. 290. Ansamblul 

spitalicesc este compus din mai multe corpuri de clăditre (C1-C28), avănd regim de 

înălțime S+P și parțial S+P+1E.      

 În prezent rețelele de distribuție a apei reci, a apei calde menajere și a agentului 

termic prezintă un grad avansat de uzură, cu zone puternic corodate, sparte, zone cu 

izolația termică deteriorată, starea lor de funcționare fiind precară. 

 În scopul rezolvării acestor probleme Municipiul Galați dorește implementarea 

proiectului  Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent 

termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta 

Doamna”. 

 Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 

- Reabilitarea conductei de apă rece cu conductă din PE 100, Pn 10 bar, aspirația 

pompelor de la rezervor și refularea pompelor în conducta de distribuție 

alimentare hidranți esteriori și consumatori; 

- Reabilitarea sistemului de încălzire cu țeava din polietilenă reticulară 

preizolată termic cu spumă dură de poliuretan  fară freon, cu manta din țeavă 

dură din PEHD fără cusătură; 

- Reabilitarea sistemului de conducte pentru transportul apei calde menajere și 

realizarea conductei de reciclare cu țeava din polietilenă reticulară preizolată 

termic cu spumă dură de poliuretan  fară freon, cu manta din țeavă dură din 

PEHD fără cusătură; 

- Schimbarea soluției de preparare a apei calde menajere prin renunțarea la 

schimbătorul de căldură alimentat cu abur și înlocuirea lui cu un cazan și un 

schimbător de căldură, transformarea boilerului în vas tampon cu pompa de 

circulație a apei calde menajere. 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI : 

 

Valoarea totala a investitiei:     2.812.936,329 lei cu TVA 

din care C+M:             2.263.407,775 lei cu TVA 

 

     Capacități :  

o Centrală termică; 

o Teavă preizolată din PE – 2743 ml; 

o Conductă apă rece PE100 – 178 ml. 

 

Sursa de finantare:  buget local/împrumut                          

    Durata de realizare a investiției : 24 luni. 

 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

 

Președinte de ședință, 

Onuț Valeriu Atanasiu 
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