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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 281 

din  26.06.2019 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul “Modernizare și 

extindere instalație de utilizare biogaz” 

 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 325/11.06.2019  

 

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

26.06.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 37718/12.06.2019, a iniţiatorului - 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37720/12.06.2019, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

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

domeniului public şi privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) şi art. 7 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 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Modernizare și 

extindere instalație de utilizare biogaz”, având principalii indicatori tehnico-economici 

prevăzuţi 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. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
    

 
 
 
 
 
             Contrasemnează, 
                                                                            Secretarul Municipiului Galaţi, 
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Anexa la HCL nr. 281/26.06.2019 

 
Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz 

 
  Depozitul de gunoi neconform existent, închis, precum și celula ecologică de gunoi, 
care este în proces de umplere, sunt proprietatea publică a Municipiului Galați și 
amplasate în zona Tirighina. Prin programul ISPA pe lângă închiderea gropii vechi 
neconforme s-au forat 12 puțuri, s-au montat cămine pentru captarea biogazului  și s-au 
conectat la stația de ardere a biogazului. În prezent biogazul extras se arde în stație. 
  Prin proiect se propune folosirea biogazului produs la groapa de gunoi, în interes 
propriu de către Serviciul public Ecosal Galați, respectiv dotarea și realizarea unei 
investiții de cogenerare a biogazului în zona gropii de gunoi. 
  Pentru utilizarea biogazului sunt necesare următoarele lucrări : 
  - Colectarea biogazului din celula conformă prin închiderea temporară pe zone ale 
acesteia; 
  - Conceperea unui nou cap de aspirație pentru fiecare puț de captare de pe groapa 
neconformă, pentru eliminarea aspirației de aer fals, care diminuează calitatea biogazului 
extras, respective concentrația de gaz metan și execuția acestora; 
  - Modificarea sistemului de colectare și distribuție biogaz în instalația de extracție 
și ardere biogaz existent prin prevederea unei stații intermediare de înmagazinare și 
comprimare, care va avea în componență: balon de stocare, dispositive de filtrare și 
separare condens, respective filtru cu nisip și ceramic, stație de ridicare a presiunii. 
 
  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
   
  Valoarea totală a investiţiei:     4.825.705,19 lei cu TVA 
  din care C+M:                      2.307.011,35 lei cu TVA  
    Sursa de finanţare:  buget local, fonduri europene.                             
    Durata de realizare a investiției : 18 luni 
 
    Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 
 

 

 Preşedinte de şedinţă, 
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