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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 251 

din  25.06.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  

«Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru 

Copii „Sf. Ioan”» 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 302/11.06.2020 
 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

25.06.2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101639/12.06.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 101984/12.06.2020 al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), 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 nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de 

Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”», având principalii indicatori tehnico-economici 

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 General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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Anexa la HCL nr. 251/25.06.2020 
 

 Construcția destinată Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați a 

fost realizată în anul 1986, după un proiect elaborat de S.C. Proiect S.A. – Galați. 

 In prezent, spitalul este compus din mai multe corpuri de clădire (A, B, C, D, E si J), 

având regim maxim de înălțime S+P+4E. Acest ansamblu beneficiază și de existenta unor 

curți interioare. 

 A construita = 2.608 mp 

 A desfasurata = 11.144 mp 

 A utila = 9.472 mp. 

 Prin proiect se propune reabilitarea si eficientizarea energetica a Corpului A din 

cadrul Spitalului Clinic de Urgenta de Copii „Sf. Ioan", aflat pe str. Gheorghe Asachi nr. 2: 

 Sc = 1.138,53 mp; 

 Sd = 4.554,12 mp. 

 Amplasamentul Corp A este de forma dreptunghiulara avand dimensiunile 36,5m 

x 31,15 m. Regimul de inaltime subsol + parter + 3 etaje + etaj 4 (partial). 

 Obiectivul de investitie il reprezinta „Reabilitarea si eficientizarea energetica a 

Corpului A - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan” din Galati, corpul de cladire 

este situat la intrarea din str. Gheorghe Asachi nr.2: 

- la parterul corpului A, functioneaza ambulatoriu integrat si Laboratoirul Clinic de 

radiologie - imagistica medicala; 

- la etajul 1 functioneaza Clinica Pediatrie IV formata din Compartimentul de Treapie 

Intensiva si Compartimentul de Neonatalogie si Statia de hemodializa; 

-la etajul 2, intalnim Laboratorul Clinic de analize medicale, cabinete si birouri; 

-la etajul 3 isi desfasoara activitatea Blocul Operator si Clinica de Anestezie si Terapie 

Intensiva; 

- la etajul 4, care este restrans, format din spatii tehnice (centrala telefonica, servere, etc). 

 Corpul respectiv de cladire a fost dat in folosinta in anul 1986, iar de la acea data 

corpul de cladire nu a beneficiat de termoizolarea peretilor, a soclurilor si nici de o 

reabilitare totala, au fost facute reparatii interiore,recompartimentare dupa norme, 

singura interventie la exterior a fost doar de inlocuire a ferestrelor. 

 Situatia actuala a spatiilor medicale enumerate mai sus este deficitara si necesita 

imbogatirea conditiilor speciale de lucru, atat in ceea ce priveste asigurarea unui mediu 
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curat, cu temperatura si umiditate conform normelor, controlat si lipsit de germeni 

patogeni, cat si in privinta facilitatilor aferente actului medical. 

 Cladirea analizata prezinta o serie de probleme din punct de vedere al consumului 

de energie, sistemul de incalzire este deficitar, in spatiile din cladire nu sunt asigurate 

conditii de temperatura si umiditate relativa pe perioada verii, instalatia sanitara de 

alimentare cu apa rece, apa calda si canalizare, instalatia electrica de iluminat sunt  

instalatii vechi cu functionare nesigura. 

 Cladirea nu este echipata cu sisteme de ventilatie mecaniza, racire  sau 

conditionare a aerului, in sistem centralizat. Nu exista dispozitive pentru alimentarea 

controlata cu energie electrica a iluminatului sau de control si reglare automata a 

fluxului luminos . 

  Toate aceste probleme, deficiente duc la o ineficienta din punct de vedere energetic 

a cladirii, astfel incat este necesar aducerea acesteia la o stare buna din punct de vedere 

tehnic si functional, ducand la o micsorare a cheltuielilor de functionare. 

  Eficientizarea energetica a cladirilor institutiilor publice este foarte importanta si 

reprezinta o preocupare actuala a autoritatilor nationale. 

 Obiectivele investitiei 

 Proiectul va cuprinde cel putin urmatoarele lucrari: 

 Lucrari de crestere a eficientei energetice a cladirii; 

- lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopare a cladirii cu un sistem tip 

fatada ventilata placata cu placi de fibrociment, izolare termica a planseului pente subsol, 

etaj 3, etaj 4 partial; 

- inlocuirea a 60% din partea vitrata (tamplarie); 

- lucrari de inlocuire a sistemului de incalzire, inlocuirea corpurilor de incalzire fixe cu 

radiatoare ventiloconvectoare si a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

- instalarea unor elemente alternative de producere a energiei electrice (termice) panouri 

solare pe acoperis; 

- lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiei de iluminat din cladire prin 

schimbarea corpului de iluminat fluorescent tip LED; 

- lucrari de reabilitare a instalatiei de ventilatie pentru asigurarea calitatii aerului 

interior; 

- introducerea de sisteme inteligente de management energetic privind consumurile de 

energie electrica, termica, etc. 
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Lucrari conexe: 

- lucrari de reparatii fatada constructiei care afecteaza functionalitatea constructiei; 

- construcirea acoperisului tip sarpanta, a sistemului de colectare a apelor meteorice la 

nivelul invelitorii tip sarpanta, construcirea unei cupole peste curtea interioara; 

- demontarea echipamentelor montate aparent pe fatada cladirii; 

- refacerea finisajelor interioare; 

- refacerea trotuarelor de protectie a cladirii si a scarii principale de intrare in cladire; 

- crearea unei rampe de acces a persoanelor de cizabilitati; 

- refacerea instalatiilor interioare de distributie a apei reci, inlcouirea obiectelor sanitare, 

robineti; 

- refacerea instalatiei elctrice de iluminat, prize, tablouri; 

- lucrari de completare a tamplariei interioare (unde este cazul); 

- lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU. 

 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 Valoarea totală a investiției: 7.251.439,90 lei  

 Din care  C+M:                         6.066.625,47 lei 

 Capacităţi: - Indicatorii tehnici ai constructiei: 

  Corpul A  este dispus pe un teren de forma dreptunghiulara avand dimensiunile 

36,5m x 31,15 m: 

 - regim de inaltime  S + P + 3E + 4 (partial) 

Elemente : 

H max exist. =  16,56 ml ( fata de cota ± 0.00) 

POT existent = 26,88 % 

CUT existent =  0,90 ADC/mp  

Sc existent = 1.138,53 mp   

Sd desf.    = 4.554,12 mp   

Durata de realizare a investitiei:   12 luni 

Sursa de finanțare:  fonduri europene/buget local 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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