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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  151 

din  29.04.2020 
 

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și 

eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”  

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/01.04.2020 

 

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

29.04.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63428/01.04.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63429/01.04.2020, 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 Liceului cu Program Sportiv”,  

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 151/29.04.2020 

 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv 

 

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări: 

- realizarea a unui acoperis tip sarpanta la sala de sport si camin internat 

- izolare termica cladiri (sala de sport, camin internat, corp scoala) 

- termoizolarea soclurilor (sala de sport, camin internat, corp scoala)  

- inlocuirea tâmplariei existente  cu tâmplarie termoizolanta din PVC  

- se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-

apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui puffer-

stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta 

- reabilitare instalatii sanitare apa rece, alimentare cu apa calda, canalizare interioara a 

apelor uzate  

- reabilitarea instalatiilor de stingerea incendiilor (hidranti interiori, hidranti exteriori) 

- reabilitare capitala a instalatiei electrice  si termica pentru toate cladirile 

- refacerea finisajelor interioare  in zonele de interventie 

- montarea de panouri fotovoltaice si/sau termice 

- sistematizarea pe verticala (trotuare, rigole) si adaptarea infrastructurii pentru 

persoanele cu dizabilitati prin realizarea unei rampe de acces    

- lucrari necesare obtinerii avizului ISU 

Proiectul este propus pentru finantare prin POR  2014-2020-Axa prioritara 3-Sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-

Sprijinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente  a energiei si a utilizarii energiei 

din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul 

locuintelor, Operatiunea B-Cladiri publice. 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției:  15.816.992,75 lei  

Din care  C+M:                             11.857.043,98 lei 

 

Capacităţi: - suprafata construita scoala – S= 811 mp,  
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- suprafata utila încalzita - 1.912,80 mp 

- suprafata construita camin internat–S=592mp, Suprafata utila 

încalzita -1.408mp 

- suprafata construita sala sport–S=616mp, Suprafata utila 

încalzita -1.419,20mp 

- regim inaltime corp scoala P+2 etaje  

- regim inaltime cămin internat P+2 etaje    

- regim inaltime sala sport  subsol +Parter+1 etaj 

     

         

Durata de realizare a investiției:  13 luni 

Sursa de finanțare:  buget local/imprumut, fonduri europene 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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