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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 396  
din  26.07.2018 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalaţii de  

semnalizare, detecţie, avertizare și stingere cu hidranți interiori la                             

Şcoala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu" 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 427/10.07.2018 

  

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

26.07.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 58382/10.07.2018, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 58384/10.07.2018, al Direcţiei 

Financiar Contabilitate şi al Direcţiei de Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice; 

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

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 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; 
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 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 în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul „Instalaţii de semnalizare, detecţie, avertizare și stingere cu hidranți interiori 

la Şcoala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu", 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 Galaţi, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  396/26.07.2018 

 

Instalaţii de  semnalizare, detecţie, avertizare și stingere cu hidranți interiori la                             

Şcoala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu 

 

 Scoala Gimnazială „Constantin Gheorghe Marinescu"  se află situată pe 
str. Regiment 11 Siret , nr.41A , cu regim  de inaltime Stehnic P+2 etaje.  
 În conformitate cu normativul P118/2-2015, art. 4.1 c) ,,in cazul cladirilor 
de invatământ cu mai mult de 200 de utilizatori  sau cele cu aria construită 
mai mare de 600mp si mai mult de 3 niveluri supraterane ,,  este  necesara  o 
instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori. 
 În conformitate cu normativul P118/3-2013, art. 3.3.1 "in cazul cladirilor 
de invatământ  cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită 
mai mare de 600 mp cu peste 300 de persoane" este necesară echiparea cu 
instalații de semnalizare, avertizare și detecție în caz de incendiu. 
 În prezent, școala funcționează cu un număr de 590 elevi, 50 cadre 
didactice, cadre didactice auxiliar și cadre nedictactice, în două schimburi. 
 Pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu  este necesara 
realizarea masurilor necesare prin realizarea urmatoarelor lucrari: 
- instalatie de stingere incendiu-hidranti interiori 
- montare echipament de  detectare, semnalizare și avertizare  incendiu;  
- instalare dispozitive de alarmare acustice  (conform SR EN 54-3); 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI: 
 
     Valoarea totală a investiției: 138.982,48 lei 
     Din care  C+M :                        121.631,054 lei 
     Capacităţi: 
            - centrala de  incendiu cu 4 bucle - 1 buc 
            - detectori de fum - 59 buc  
            - dispozitive de alarmare acustice - 6 buc 
 

          Durata de realizare a investiției : 3 luni. 

        Sursa de finanțare: bugetul local 

        Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect. 

 
 

    Preşedinte de şedinţă, 
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