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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 377  
din  09.07.2018 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și 

reabilitare Școala gimnazială nr. 28  Mihai Eminescu" 

 

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 416/05.07.2018 

  

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară, în data 

de 09.07.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 57264/05.07.2018, a iniţiatorului- 

Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” şi art. 9 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul “"Modernizare și reabilitare Școala gimnazială nr. 28  Mihai Eminescu", 

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 publicarea 

prezentei hotărâri. 

 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 

 

         

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galati, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  377/09.07.2018 
 
 

    " Modernizare și reabilitare Școala gimnazială nr. 28  Mihai Eminescu"  

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 

- Refacerea instalației electrice; 

- Reparații la instalația termică; 

- Înlocuirea  tâmplăriei  interioară și exterioară cu tâmplărie PVC cu geam termopan, 
performantă din punct de vedere termic; 

- Refacerea izolației termice a podului; 

- Refacere jgheaburi și burlane; 

- Anveloparea fațadei și refacerea tencuielelor și a zugrăvelilor;  

- Construirea a două rampe pentru persoane cu dizabilități; 

- Reparații la împrejmuire; 

- Refacerea holurilor, cât și a pardoselilor; 

- Refacerea completă a grupurilor sanitare și a instalațiilor de apă; 

- Amenajarea la grupurile sanitare de la parter a două cabine pentru persoane cu 
dizabilități; 

- Refacerea sălilor de clasă. 

 

PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Valoarea totala a investitiei: 13.580.553,60 lei 
Din care C+M:                   10.167.376,66 lei  
 
Capacități:                              -  3285,76 mp spații de școlarizare reabilitate; 

                    
Durata de realizare a investitiei : 24 luni 
 
Sursa de finantare:  buget local, buget de stat și/sau împrumut, fonduri europene  

Anexam Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 
Preşedinte de şedinţă, 
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