
 
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL GALAŢI 

H O T Ă R Â R E A nr. 155 
din 13 05 2004 

 
privind: aprobarea documentaţiilor tehnico – economice ale obiectivelor noi de 

reparaţii capitale propuse pentru anul 2004 
              

 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul  municipiului Galaţi 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 452/10 05 2004; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al  municipiului;  
 Având în vedere prevederile art.40  din OUG  nr. 45/2003 privind finanţele publice locale; 

Având în vedere prevederile art.128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

  
  
           Art. 1 – Se aprobă documentaţiile tehnico – economice ale obiectivelor noi de reparaţii 
capitale propuse pentru anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
 hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă 
   Tălăşman Miluţă  

 
 

                 Contrasemnează 
                                                             Secretarul municipiului Galaţi  

                                                                                                       Grigore Matei 
 

 
 
 
 



 
         Anexa 

                    la HCL nr. 155/13 05 2004 
 
 
Documentaţii tehnico economice ale obiectivelor noi de reparaţii capitale  propuse 

pentru anul 2004 
 

 
 Prin programul de reparaţii capitale pe anul 2004, Primăria Municipiului Galaţi propune 
realizarea obiectivelor: 
 
  Reparaţii capitale instalaţii termice Şcoala nr. 20 – Traian- Galaţi. 
 În perioada rece 2002-2003 şi 2003-2004 s-au constatat deficienţe în funcţionarea 
instalaţiei termice. Asfel deşi şcoala are centrală proprie relativ nouă, instalaţia interioară este 
foarte veche şi degradată. În urma reparaţiilor locale făcute, s-a ajuns la concluzia că instalaţia 
termică  trebuie supusă unei reparaţii capitale. Astfel, în şcoală vor fi înlocuite atât radiatoarele 
cât şi conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare. Deoarece asigurarea cu 
energie termică a şcolii se face de la centrala termică proprie, raditoarele vor fi din oţel. Întraga 
instalaţie, distribuţie, coloane, legături la corpurile de încălzire se vor executa din ţeavă de oţel. 
   
 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 805.314,40 mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 669.826,7mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 
Reparaţii capitale instalaţii termice Şcoala nr. 33 – Sfântul Dumitru – Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Distribuţia conductelor este realizată prin subsol. Energia termică se asigură printr-o 
reţea termică pozată într-un canal de protecţie de la un punct termic de zonă racordat la 
termoficare. Astfel, în şcoală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât şi conductele de distribuţie, 
coloanele şi legăturile la radiatoare. Se va interveni şi asupra reţelei termice exterioare. 
  
 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 1.578.473,4mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 1.375.452,5mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 
 
Reparaţii capitale instalaţii termice interioare Şcoala nr. 17 – Nichita Stănescu – 
Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Energia termică se asigură printr-o reţea termică pozată într-un canal de protecţie de la 
un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în şcoală vor fi înlocuite atât 
radiatoarele cât şi conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare. Se va interveni 
şi asupra reţelei termice exterioare. 
  
 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 1.696.835,4mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 1.498.474,7mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 



Reparaţii capitale instalaţii termice interioare Şcoala nr. 10 – Petre Ţuţea – 
Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Energia termică se asigură printr-o reţea termică pozată într-un canal de protecţie de la 
un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în corpul B vor fi înlocuite atât 
radiatoarele cât şi conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare. În corpul A vor 
fi înlocuite parţial radiatoarele ( în proporţioe de 50%),  iar conductele de distribuţie, coloanele 
şi legăturile la radiatoare se vor înlocui în totalitate.  
  

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 1.808.688,4mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 1.589.431,9mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 
Reparaţii capitale instalaţii termice interioare Şcoala nr. 25 – Petru Rareş – 
Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Energia termică se asigură printr-o reţea termică pozată într-un canal de protecţie de la 
un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în şcoală vor fi înlocuite atât 
radiatoarele cât şi conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare. Se va interveni 
şi asupra reţelei termice exterioare. 
  
 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 665.079,0mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 526.473,8mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 
Reparaţii capitale instalaţii termice interioare Şcoala nr.27 –Nicolae Iorga – 
Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Energia termică se asigură printr-o reţea termică pozată într-un canal de protecţie de la 
un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în şcoală vor fi înlocuite atât 
radiatoarele cât şi conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare. Se va interveni 
şi asupra reţelei termice exterioare. 
  
 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 1.238.165,0mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 1.072.151,0mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 
,Reparaţii capitale instalaţii termice interioare Grup Şcolar Traian- cămin – 
Galaţi 
 Clădirea este dotată cu instalaţii de încălzire compusă din radiatoare de fontă şi conducte 
de oţel. Energia termică se asigură  de la o centrală termică proprie amplasată în incinta 
Grupului Şcolar. Deoarece la etajul 4, schimbarea radiatoarelor din fontă şi a conductelor, s-a 
făcut anul acesta, cu radiatoare şi conducte din oţel, acestea nu se vor înlocui. Se vor înlocui 
radiatoarele, distribuţia, coloanele şi legăturile de la celelalte nivele cu radiatoare şi conducte 
din oţel. 
 
 
 
 
 



 
  

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
- valoarea totală a investiţiei – 772.769,9mii lei ( luna aprilie 2004) 

-din care  - cheltuieli  C+M – 639.577,4mii lei 
- durata de realizare – 6 luni conform Studiului de Fezabilitate 
 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Tălăşman Miluţă 
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