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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 143 

din  29.04.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

„Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 169/24.03.2020; 

 

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

29.04.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59743/24.03.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 59759/24.03.2020 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; 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) 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 şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la 

obiectivul „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”, 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, 

 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 
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Anexa la H.C.L. nr. 143/29.04.2020 

 

 

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări  : 

-refacerea patrimoniului arboricol al parcului 

-refacerea parţială a vegetaţiei arbustive, refacerea vegetaţiei floricole şi ierbacee 

in totalitate 

-mobilier nou de parc: banci din lemn cu cadru din metal, banci cu pergola 

-refacere imprejmuire 

-iluminat ambiental pentru alei prin montarea unor corpuri care se vor integra in 

peisagistica  parcului, prevăzuţi cu lampi LED de mare eficienţă   

-realizare reţele apă- canalizare NOI 

-mobilier urban adaptat pentru parc 

-montare instalatie supraveghere video 

 Totodata se propune  zonarea pe funcţiuni specifice: 

1. Zona de intrare si aleea centrala 

-platforma pietonala de primire cu jocuri de apa 

-alee centrala alveolata-paviment dale cu insertii de iarbă si perete vegetal  

-2 oglinzi de apa (fântâna si jeturi) 

-zona de gradene  

2. Zona de parc curcubeu  cu alei pietruite si înierbate simple sau bordate cu 

vegetatie in trepte ce închid un mic parc  cu vedere la lac 

3. Zona de agrement animale companie care va fi imprejmuit , dotat cu rampa, 

tunel traseu de sărit 

4. Amenajare gradene  si cascada  

5.Amenajare zone de agrement:loc de joaca si fitness care va fi prevazut cu 

echipamente de joaca diverse 

Pentru intreţinerea vegetaţiei se propune introducerea unui sistem de irigare 

semiautomat şi hidranţi de gradină. 

Proiectul este propus pentru finantare prin POR  2014-2020-Axa prioritara 9-

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul 

urban-Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității (DLRC). 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției:  9.613.081,87 lei  

 

Din care  C+M             :  5.485.093,15 lei 

 

Capacităţi: -Suprafata  teren –S= 28.917 mp 

     -alei parc si terenuri de joaca S=4.850 mp 

     -amenajare gradene S=1.238 mp 

     -imprejmuire  

    -retele apa-canalizare, electrice, sistem de irigatii 

                   -mobilier urban 

         

Durata de realizare a investitiei:  11 luni 

 

Sursa de finanțare:  buget local/imprumut, fonduri europene 

 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

 

Președinte de ședință, 
 

 

 








	1 HCL 143 Parc Carol
	H O T Ă R Ă Ş T E:

	2 Anexa DG

