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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 162 

din  24.04.2019 

 
pentru modificarea  H.C.L. nr. 114/22.03.2018  privind  aprobarea  indicatorilor  

tehnico-economici  pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare compartiment primiri urgențe - Spitalul clinic de urgență  pentru copii 

Sf. Ioan Galați” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 179/15.04.2019 

  

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

24.04.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 24146/15.04.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24148/15.04.2019, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

 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 b), art. 5, alin. (1), lit a) şi art. 7 din 

Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
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cele ale art. 44, alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 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. 114/22.03.2018  privind  aprobarea  indicatorilor  

tehnico-economici  pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

compartiment primiri urgențe - Spitalul clinic de urgență  pentru copii Sf. Ioan Galați” 

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 publicarea 

prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
      

          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  162/24.04.2019 

 

 Principalele lucrări prevăzute în documentaţie sunt : 

1. Recompartimentare parter corp C ,refacere  finisaje în totalitate, lucrari de termoizolare la 

interior pentru a nu modifica fatada cladirii, inlocuire in totalitate  a elementelor de 

tâmplarie.  

2.Extindere unitate de primiri urgente prin realizarea unui corp  cu regim de înăltime 

S+P+E, prevăzut cu urmatoarele funcțiuni: 

-subsol îngropat pentru a corespunde normelor de siguranta in exploatare a 

compartimentului de imagistică si radiologie prevazut cu: camera computer tomograf, 

cameră angiograf  și camera rezonanța magnetică nuclera cu spatii  anexe, vestiare 

-parter  care se va conecta la corpul C existent si care va functiona ca un compartiment  

primiri urgente unitar  prevazut cu sala de așteptare, paturi rulante  

-etaj prevazut cu spații  pentru medici si spatii administrative 

Finisajele vor  fi specifice unităților spitalicești: 

-pardoseli din covor PVC omogen de trafic intens , antistatic destinat spațiilor medicale 

-vopsea lavabila alba, antibacteriana si tratată bactericid la pereți 

-tâmplarie din aluminiu vopsit electrostatic de culoare alba; la sectiile de radiologie se vor 

monta uși placate cu strat de protectie din folie de plumb 

-finisaje exterioare preponderent cu zugraveli poroase de culoare alba 

-accesele in Unitatea de Primiri Urgente se vor acoperi cu câte o copertina tip structura 

metalica, semitrasnparenta, iluminata corespunzator. 

3.Spațiile exterioare adiacente acceselor vor fi amenajate cu spatii de asteptare  in aer liber 

si jardiniere si se vor reface terasele si treptele de acces, precum si rampele  pentru 

persoanele cu dizabilitati locomotorii. 

Se vor reface trotuarele, aleile si parcajele adiacente cladirii afectate ca urmare lucrarilor de 

extindere. 

 4.Reabilitare/extindere instalații si rețele: 

-instalatii sanitare: modernizarea rețelelor sanitare si a instalatiei de distributie a fluidelor 

medicale 

-rețele  hidroedilitare: reabilitarea rețelelor de apa-canalizare 

-instalații  termice :asigurarea condițiilor de micoclimat  pentru zona propusa si existenta se 

va realiza cu corpuri statice (radiatoare)  alimentate din centrala termica proprie, instalatii 

de climatizare-ventilare 
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-inlocuire în totalitate a instalatiei electrice interioare, asigurarea unui sistem de iluminat 

exterior al cailor de acces in cladire, precum si iluminat  de siguranta si evacuare 

-instalatie de protectie impotriva tensiunilor  accidentale de atingere si a descarcarilor 

atmosferice 

-instalatii electrice de curenti slabi (sistem tehnic de securitate, instalatie de transmisie voce-

date si CATV, instalatie de detectare , semnalizare și avertizare incendiu 

5.Sistematizare verticală prin aducerea la starea initiala a suprafetei carosabile, refacerea 

sistemului rutier pe zonele afectate cu imbracaminte asfaltică  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

Valoarea totală a investiției: 10.876.099 lei  

Din care  C+M:                          7.137.756 lei 

Capacităţi:    - S teren-33.288 mp 

             -S construita-7.604mp 

             -Suprafata cladire C28 existenta-535 mp 

             -Suprafata cladire C28 exindere-882 mp 

   -dotari cu echipamente si mobilier medical: Rx-1 buc, CT -1 buc,  

                       -laborator  analize medicale -1 buc 

 

Durata de realizare a investitiei: 24  luni 

Sursa de finanțare:  buget local și /sau imprumut, fonduri europene 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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