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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  352 

din  21.06.2018 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul ”Refacere și reparații 

acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat B2” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 377/14.06.2018 

 

 

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

21.06.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 51814/18.06.2018, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51816/18.06.2018, al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al Municipiului; 

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 

din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

art. 126 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45,  alin. (1) din Legea nr. 215 /2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, 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 Intervenție  pentru 

obiectivul ”Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat B2” având 

principalii indicatori tehnico –economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 

hotărâre. 

 

Art. 2 -  Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

         

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 
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                 Anexa la H.C.L. nr. 352/21.06.2018 

 

Principalii indicatori tehnico –economici pentru obiectivul 

”Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat” 

 

Structura acoperișului tip șarpantă de la Căminul nr. 2 situat pe strada Traian          
nr. 203 a fost degradat în urma fenomenelor meteorologice din vara  și toamna anului 
2017.   

În vederea eliminării acestor deficiențe este necesară  refacerea  acoperișului de tip 
șarpantă din lemn cu învelitoare  din tablă tip  țiglă .  

Prin proiect se va urmări: 

-  înlocuire  învelitoare; 

- înlocuire astereală; 

- înlocuire  pazii; 

- ignifugare șarpantă; 

- înlocuire  jgheaburi, burlane și lucarne; 

- refacere instalație electrică  interioară unde este cazul. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  
  
 Valoarea totala a investitiei: :            291.550 lei 
din care C+M:                          255.850 lei 
                       

Durata de realizare a investiției : 10 luni 
 
Sursa de finanțare: buget local 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 










	HCL 352_camin2
	Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.06.2018;

	2 DG

