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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 168 

din  29.04.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

«Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron 

Costin” Corp C1 Str. Alba Iulia nr. 2» 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 205/21.04.2020; 

 

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

29.04.2020;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70753/21.04.2020 al inițiatorului 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 70761/21.04.2020 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 și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron Costin” 

Corp C1 Str. Alba Iulia nr. 2», 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. 168/29.04.2020 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul 

«Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” Corp C1 

Str. Alba Iulia nr. 2» 

 

Școala Gimnazială „Miron Costin” corp C1 este situată în Galati, Strada Alba Iulia nr. 

2 și are regim de înălțime Parter. 

 

Starea tehnică a clădirii în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată, 

conform raportului de expertiză tehnică. 

In prezent clădirea prezintă o serie de deficiențe: 

-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala; 

-acoperișul este tip șarpantă cu invelitoare din tablă;  

-trotuare de protectie degradate; 

-instalațiile sanitare și electrice  au un grad mare de uzură; 

-tâmplăria exterioară  este din  lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din 

punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din  lemn și   PVC  este deteriorată; 

-incazirea este asigurata din centrala termica proprie , dar coloanele de incalzire si 

conductele de distributie prezinta grad avansat de uzura, iar izolatia termica a 

conductelor este deterioarata. 

 

Prin proiect se  prevede reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirii prin  

realizarea următoarelor lucrări: 

- Anveloparea  fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem  si izolarea 

termică a planșeului /pardoselii peste sol   

- Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan;  

- Reabilitarea instalației electrice; 

- Reabilitare șarpantă și acoperiș ; 

- Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare); 

- Sistematizare  pe verticală (alei,trotuare) ; 

- Amenajari interioare( zugraveli, parchet,gresie) ; 

- Înlocuirea totală a conductelor de distribuției  a instalatiei de incalzire. 
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Proiectul este propus pentru finantare prin POR  2014-2020 - Axa prioritara 3 –

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

investitii 3.1 -  Sprijinirea  eficienței, 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- Clădiri publice. 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

 Valoarea totala a investitiei: 3.302.396,06lei 

                          Din care C+M: 2.525.565,69lei  

Capacități: -  Suprafata reabilitata  875 mp; 

 

Durata de realizare a investitiei : 9 luni 

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

 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

Președinte de ședință, 

Moise Cornel Oancea 
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