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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  341 

din  21.06.2018 

 

pentru: modificarea H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul “Anvelopare Liceul Teoretic 

Dunărea” 
 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 364/12.06.2018 

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

21.06.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 50658/12.06.2018, a iniţiatorului- 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 50660/12.06.2018, al Direcţiei 

Financiar Contabilitate şi al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b”  și 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 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul “Anvelopare Liceul 

Teoretic Dunărea”; 

Având în vedere dispoziţiile  art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4),         

lit. “d” şi art. 126 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Titlul H.C.L. nr. 287 din 31.07.2015 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul “Anvelopare Liceul 

Teoretic Dunărea” se modifică și va avea următorul cuprins: “Anvelopare unități de 

învățământ - Liceul Teoretic Dunărea”. 

Art. II – Anexa la H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul “Anvelopare Liceul 

Teoretic Dunărea” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. IV – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicarea prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

      

            
            Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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ANEXA LA HCL NR 341/21.06.2018 

 

 Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic Dunărea  

 

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt : 

- refacerea tencuielilor degradate; 

- izolarea termică a pereților exteriori, a planșeului de peste subsol și a 
planșeului de peste ultimul nivel, a soclului clădirii,  glafuri la tâmplăria 
exterioară ; 

- înlocuire tâmplărie exterioară; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente; 

- dotarea clădirii cu instalație de stingere a incendiilor; 

- montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă, tip aer-
apă, cu putere termică de 130 kw și integrarea în instalația centralei 
termice; 

- refacerea startului de uzură din curtea școlii; 

- refacerea trotuarelor perimetrale. 

 

 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:  

 

Valoarea totală a investiției: 2.076.066,94 lei 

                         din care C+M :  1.510.749,65 lei 

Durata de realizare a investiției : 12 luni. 

          Sursa de finanțare: Buget local -2% 

             Buget stat-13% 

              Fondul European de Dezvoltare Regionala-85% 

Anexam devizul general corespunzător acestui proiect. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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