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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 165 

din  29.04.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

«Reabilitarea si eficientizarea energetică  a Spitalului clinic de Obstetrică- 

                Ginecologie „Buna Vestire”» 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/16.04.2020; 

 

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

29.04.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69800/16.04.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 69804/16.04.2020 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; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

obiectivul «Reabilitarea si eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică-

Ginecologie „Buna Vestire”», 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. 165/29.04.2020 

 

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrări: 

1. Lucrari de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii: 

-izolarea termică a fațadei parte vitrată prin înlocuirea tâmplariei exterioare 

existente, inclusiv a celei aferente acceselor cu tâmplarie PVC  pentacameral, cu geam 

termoizolant si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului 

- izolarea termica a fațadei parte opacă prin termoizolarea pereților exteriori, 

termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, izolarea termică a soclului  

2. Lucrări de reabilitare a  sistemului de încălzire/apa caldă 

-înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrala termica) și 

planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică în scopul reducerii  

pierderilor de căldură 

-înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare de aluminiu 

- înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apa caldă de 

consum 

-înlocuirea centralelor termice 

3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice  

-se propune ca sursa regenerabilă de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-

apa și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui 

puffer-stocător cu două serpentine și automatizarea aferentă 

4. Lucrări de instalare  a sistemelor de climatizare , ventilare naturală pentru 

asigurarea calitătii aerului din interior 

- se vor monta recuperatoare de căldură în toate camerele locuite 

5. Lucrări de modernizare a instalației de iluminat  

-se vor înlocui corpurile de iluminat existente  cu corpuri  de iluminat cu eficiență 

ridicată 

-se vor monta senzori de mișcare/prezență  pentru economia de energie pe holuri si 

grupuri sanitare 

-refacerea instalației interioare  electrice 

6. Lucrări de management energetic integrat  

-instalarea  unor sisteme de management energetic integrat cu sistem de 

automatizare, control și monitorizare 

-se vor monta echipamente de măsurare a consumurilor de energie  din clădire pentru 

incalzire și apă caldă de consum 
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7. Lucrări conexe : 

-realizare a unui acoperiș tip șarpantă  

-refacere tencuielilor degradate 

-refacere soclului  prin aplicarea unei hidroizolații corespunzatoare  și realizarea unui 

trotuar de protecție 

-se pot monta panouri solare/fotovoltaice pe acoperiș 

-refacere finisajelor interioare  în zonele de intervenție 

-refacere  instalații sanitare apă rece, alimentare cu apă caldă, canalizare interioară a 

apelor uzate  

-adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități , respectiv refacerea 

rampei de acces    

-lucrări necesare obținerii avizului ISU 

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

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice , a gestionării inteligente  a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Cladiri publice. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

Valoarea totală a investiției:  8.636.371 lei  

                        Din care  C+M:  5.905.484,28  lei 

 

      Capacităţi: - suprafața construită corp C9–S= 155 mp, suprafața 

defașurată S=310 mp 

                      - suprafata construită cămin corp C3–S=310mp, Suprafața desfașurată= 

695 mp 

                     - suprafata construită corp C16–S=142mp, Suprafața desfașurată -142mp 

Durata de realizare a investitiei:  13 luni 

Sursa de finanțare:  buget local/imprumut, fonduri europene 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

Președinte de ședință, 
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