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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 149  

din  29.04.2020 
                   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și 

eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»” 

     

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 180/01.04.2020 

 

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

29.04.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63420/01.04.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63421/01.04.2020, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate 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 dispoziţiile  art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit 

«Motanul Încălțat»”, 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 HCL 149/29.04.2020 

 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit 

„Motanul Încălțat” 

 

Grădinița cu Program Prelungit „Motanul Încălțat” este properietatea publică a 

Municipiului Galați și este amplasată în Galați, Strada Costache Conachi, Nr. 2C. 

Obiectul proiectului îl face imobilul cu o suprafață construită de 759,00 mp, regim de 

înălțime P+1E. Starea tehnică a clădirilor în ce privește siguranța în exploatare este 

asigurată conform raportului de expertiză tehnică dar pentru îmbunătățirea condițiilolr 

de igienă și confort se impune implementarea unor măsuri de eficiență energetică. 

În acest scop Municipiul Galați dorește implementarea proiectului „Reabilitarea și 

eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat”. 

 

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate; 

- Izolatrea termică a pereților exterori; 

- Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic; 

- Termoizolarea planșeului peste etaj; 

- Reabilitare și modernizarea instalațiilor existente; 

- Lucrări de reparații la elementele de construcții care prezintă potențial pericol de 

desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele 

de intervenție; 

- Refacerea finaisajelor interioare în zonele de intervenție; 

- Înlocuirea învelitorii și sistemului de jgheaburi și burlane; 

- Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa 

construcției, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare 

termică; 

- Montare instalație de panouri solare termice; 

- Montare sistem panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică;  

- Înlocuire corpuri de iluminat cu unele cu LED. 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI : 

 

Valoarea totala a investitiei:     1.081.933,66 lei cu TVA 

din care C+M:                        824.545,05 lei cu TVA 

 

    Suprafața desfășurată reabilitată : 1.518 mp                                                     

    Durata de realizare a investiției : 4 luni 

Sursa de finanțare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene  

      

              Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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