
______________________________________________________________________________________

HCL nr. 171/2019  

 

 

         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 171 

din  24.04.2019 

 
pentru modificarea  H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul “Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu 

Integrat - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 199/15.04.2019 

  

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

24.04.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 24502/16.04.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24504/16.04.2019, 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 c), art. 5, alin. (1), lit c) şi art. 8 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. 379/17.07.2018  privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu 

Integrat - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi” 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. 171/24.04.2019 

 

 Principalele lucrări prevăzute în documentaţie sunt: 
 
- extindere ambulatorului in zona de nord a corpului D existent al spitalului  
-Amplasarea pasarelei de legatura cu noul corp de cladire destinat extinderii Ambulatorului 
Integrat va fi realizata pe fatada de N a corpului D  existent,respectiv fatada S a noului corp 
propus, la etajele 1 ale acestora. 
-Gruparea spatiilor destinate imagisticii intr-o zona relativ separata de restul spatiilor,la 
parterul noii cladiri, cu posibilitatea de a fi utilizata si de catre pacientii din restul spitalului. 
-Amplasarea spatiilor de primire/izolator in proximitatea accesului exterior 
-Amplasarea optima a functiunilor tehnice si secundare,pentru a economisi spatiul destinat 
functiunilor principale. 
-Amplasarea cabinetelor la parter si la etajul 1 al noului corp de cladire. 
-Accesele in cladirea existenta se pastreaza in forma actuala. 
-Accesul Principal in cladirea nou propusa se va realiza din curtea spitalului ,prin 
intermediul unei alei pietonale si separat o alee carosabila. 
-Toate accesele existente si propuse sunt prevazute la nivel sau cu rampe pentru persoane cu 
dizabilitati. 
-Finisajele interioare vor fi rezistente la dezinfectanti, fara asperitati care sa retina praful, 
bactericide (in spatii aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane 
suspendate in aer. 
-Pardoselile vor fi din covor PVC, cu exceptia grupurilor sanitare unde vor fi dale din piatra 
naturala sau placaje ceramice portelanate. 
-Peretii vor fi prevazuti cu vopsitorii lavabile sau antibacteriene in functie de destinatia 
spatiilor. 
-Tamplaria interioara va fi placata cu HPL cu agrement pentru spatiile medicale ,iar in 
spatiile unde e necesar protectia contra radiatiilor tamplariile vor fi spaciale. 
-Finisajele exterioare  vor consta in palcarea peretilor exteriori cu placi compozite de 
Alucobond si termoizolatie din vata minerala bazaltica  de 10-15 cm grosime. 
-Timplaria exterioara va fi din Al. Cu rupere de punte termica, prevazuta cu geam tripan. 
-Instalatia de alimentare cu apa rece este realizata din reteaua existenta de alimentare cu 
apa a spitalului, printr-o conducta de 50m lungime PEHD cu diametrul DN32mm. 
-alimentarea cu apa calda  se va realiza in centrala proprie  din incinta,urmarindu-se 
realizarea unui circuit de recirculare a apei calde. 
-Hidrantii de pe nivelurile cladirii vor fi prevazuti cu furtun plat cu lungimea de 20m. 
-Apele menajere se vor evacua catre canalizarea din incinta. 
-Toate obiectele sanitare  vor fi in conditii de igiena standard pentru spitale si vor fi stabilite 
de comun acord cu responsabilul cu igiena  cladirii 
Instalatiile electrice se vor realiza pentru: 
- iluminat normal si prize 
-Iluminat de siguranta 
-Instalatii de forta si comenzi 
-Instalatii pentru protectia impotriva electrocutarii 
-Instalatii de paratrasnet 
-Instalatii termice si de ventilatie. Incalzirea spatiilor se va face cu ventilo-convectoare 
montate in plafonul fals, pentru spatiile climatizate si cu corpuri de incalzire statice pentru 
restul spatiilor. 
-Se vor realiza instalatii de ventilare pentru evacuarea aerului viciat. 
-Instalatii de curenti slabi – Obiectivul va fi dotat cu o instalatie de detectie,semnalizare si 
avertizare incendiu, sistem de control acces,sistem de adresare generala,retea voce-date. 



______________________________________________________________________________________

HCL nr. 171/2019  

 

-Amenajarea exterioara din incinta va fi modificata in zona extinderii propuse prin 
realizarea unui nou acces carosabil in zona si a unor accese pietonale in noul corp de 
cladire.De asemenea se vor amenaja noi locuri de parcare, care vor deservi atat personalul 
noului ambulatoriu integrat,cat si pe apartinatorii pacientilor ce vor fi consultati in acest 
serviciu functional extins al spitalului. 
In paralel cu realizarea extinderii cu noua cladire a Ambulatoriul, in cadrul spatiilor actuale 
amplasate la parterul corpului A se vor prevedea urmatoarele lucrari: 
- Amenajarea unor grupuri sanitare pentru pacienti, langa intrarea in Ambulatoriu;  
- Igienizarea cabinetelor si a circulatiilor existente, ceea ce presupune lucrari de arhitectura 
(reparatii locale, refacerea finisajelor de pardoseli si pereti) pentru o suprafata de cca 530 
mp. 
 
Vor fi achizitionate urmatoarele dotari: 
A. Pentru Compartimentul de Imagistica, urmatoarele dotari si echipamente medicale sunt 
necesare: 
1. Echipament Rezonanta magnetica (RMN) de minimum 1,5 Tesla 
2. Aparat Radiografie digital cu masina automata de developat 
B. Pentru Compartimentul de Imunohistochimie, urmatoarele dotari si echipamente 
medicale sunt necesare: 
3. Procesator de tesuturi 
4. Statie de includere in parafina 
5. Microtom de tip rotativ 
6. Autosteiner 
7. Hota specializata in lucrul cu substante toxice 
8. Microscop trinocular cu camera 
9. Termostat cu temperatura reglabila 
10. Termostat 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției: 15.612.023,06  lei  
Din care  C+M:                         7.481.080,11 lei 
Capacitati:               Suprafata teren-12.971 mp 
      Spital existent -  Aria construita spital existent = 2.608mp 
                              -Aria desfasurata spital existent = 11.144 mp  
     Ambulatoriu existent – aria construita =530mp 
     Ambulatoriu existent – aria desfasurata =530mp          
     Ambulatoriu extindere – Aria construita = 613mp 
     Ambulatoriu Integrat -  Aria desfasurata =1.316mp    
 
Durata de realizare a investitiei: 24  luni 
 
Sursa de finanțare:  buget local/buget stat și fonduri externe 
 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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