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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  356  

din  21.06.2018 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul „Sisteme de încălzire 

pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați”                        

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/14.06.2018 

 

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

21.06.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 51818/18.06.2018, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51820/18.06.2018, al Direcţiei 

Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

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

domeniului public şi privat al municipiului Galați;  

 Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. „c”, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. „c”, alin. (2), alin. 

(4), art. 7 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

„Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați”, 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 municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

Președinte de ședință, 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați 
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Anexa la HCL nr. 356/21.06.2018 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând  Primăriei Municipiului 

Galați 

 

Primăria Municipiului Galați are în administrare o serie de imobile proprietate 

publică, pentru care agentul termic este asigurat de la sistemul centralizat. La această 

dată, la nivelul orașului cca. 10.000 de consumatori au renunțat la agentul termic 

furnizat de Electrocentrale S.A. și s-au dotat cu centrale termice individuale pe gaz. Ca 

urmare acceași cantitate de agent termic va fi livrat la un număr mai mic de consumatori 

iar costurile vor crește. 

Imobilele supuse analizei sunt amplasate în Galați, respectiv: 

- Str.Fraternitatii, Nr.1,  Bl. Șoim,  Parter; 

- Str. Domnească,  Nr.13, Bl. L, Parter 

- Str. Henri Coanda, Nr.8, Bl. J5, Parter, Micro 39; 

- Str.Brailei, Nr. 232, Bl. E4, Parter,  Micro 18; 

- Str.Domneasca nr.90 - Policlinica cu plata; 

- Str. Ctin Levaditti, Nr. 3, Cimitir Sf.Lazar - Pavilion Administrativ; 

- Str. Oltului, Nr. 28, Bl. L1A, Școala Postliceala Carol Davila; 

- Str. Mihai Bravu, Nr. 3, Arena de box; 

 

În vederea  asigurarii independentei sistemului de încalzire s-a considerat necesitatea 

montării cazanelor într-un spațiu special amenajat pentru asigurarea agentului temic și 

a apei calde menajere pentru toate încăperile imobilului. 

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de refacere rețea de conducte și coloane pentru 

distribuția agentului termic și montare de  centrale termice, după cum urmează : 

Str.Fraternitatii, Nr.1,  Bl. Șoim,  Parter  

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 35 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 
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Str. Domnească,  Nr.13, Bl. L, Parter  

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 35 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

Str. Henri Coanda, Nr.8, Bl. J5, Parter, Micro 39  

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 35 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

Str.Brailei, Nr. 232, Bl. E4, Parter,  Micro 18 

-se va monta 1 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  24 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

Str.Domneasca nr.90 - Policlinica cu plata  

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de 100 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

Cimitir Sf.Lazar - Pavilion Administrativ  

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 35 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

Școala Postliceala Carol Davila  

-se vor monta 3 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 35 kw 

pentru producere de agent termic apa calda din care unul pentru situatii de 

urgenta in caz de avarie la cazanul  în functiune 

-alimentarea cu apa calda a obiectelor sanitare se fa face din centrala termica, iar 

conexiunea se va face in locul contorului de apa calda  
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Arena de box -2 CT x 150 kw  

-se vor monta 2 CT cu combustibil gazos cu o putere termica nominala de  x 150 kw 

atât pentru incalzire cât si pentru prepararea apei calde menajere 

-se va prevedea o retea ramificata de conducte pentru distributia agentului termic, 

iar radiatoarele existente se vor pastra. 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

  

Valoarea totala a investitiei: 1.638.940    lei  

din care C+M:                     803.012   lei 

 

Capacitati: - 18 centrale termice. 

Sursa de finantare:  buget local și/imprumut. 

 

Anexam Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

 

 

Președinte de ședință, 
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