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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  376  

din 31.07.2019 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și 

reamenjare spațiu RMN - corp E, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf. Ioan 

- Galați” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 419/30.07.2019 

 

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

31.07.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 48808/30.07.2019, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 48810/30.07.2019, al Direcţiei 

de 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. 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. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
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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 „Consolidare și reamenjare spațiu RMN - corp E, Spitalul Clinic de Urgență 

pentru copii Sf. Ioan - Galați”, 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. 376/31.07.2019 

 

Consolidare și reamenjare spațiu RMN - corp E - Spitalul clinic de 

urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați 

 

Spitalul clinic de urgență pentru copii „Sf. Ioan” este situat în Galați, pe str. 

Gheorghe Asachi, nr. 2. În incintă se află un ansamblu de clădiri cu regim de înălțime 

Parter +3-4 etaje denumite corp A, corp B, corp C, corp D și corp E.  

  Intervențiile propuse se vor realiza la parterul corpului E, spatiu situat lângă 

spălătorie care are în prezent funcțiunea de sală de informatică medicală și care iși va 

schimba destinația și va fi montat un RMN de 1,5 Tesla, achiziționat de Ministerul 

Sanatatii. 

În cadrul laboratorului Clinic Radiologie și Imagistică Medicală au fost efectuate 

cca 1000 de explorari imagistice cu rezonanta magnetica, dar spitalul are in dotare o 

instalatie de rezonanta magnetica Aperto Eterna de 0,4 T, obtinut prin Programul 

Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3-Domeniul major de interventie 3.1. 

Prin lucrarile de modernizare propuse destinatia corpului E va fi de spalatorie+ 

vestiar+centrul analize RMN. 

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor: 

-consolidarea elementelor, subansamblurilor , demolarea partiala a unor elemente 

structurale prin desfacerea peretelui care face legatura cu exteriorul , in dreptul camerei 

RMN, pentru a facilita amplasarea echipamentului RMN. Dupa amplasarea 

echipamentului , camera va fi adusă la forma initiala, folosind aceleasi materiale, iar 

tâmplaria va fi schimbata 

-modernizare sală de cursuri  prin realizarea lucrarilor de inlocuire a tâmplariei , 

a finisajelor interioare, recompartimentare spatiu RMN si spații aferente, dotare cu 

echipamente specifice si mobilier. In urma recompartimentarii  vor rezulta 6 spatii cu rol 

de vestiar, hol, camera operator /medici, camera RMN si camera tehnica. 

-finisaje interioare: pardoseli, zugraveli pereti, tâmplarie interioara; 

-finisaje exterioare: zugraveli cu vopsea lavabila, tâmplarie exterioara; 

-instalații sanitare: realizare racord de apa rece  si un racord la canalizare care se 

vor racorda la instalatiile existente la subsol; 
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-instalații gaze medicale: montare conductă din cupru medical pentru alimentarea 

prizei de oxigen, care se va livra odată cu echipamentul RMN; 

-instalații climatizare: se vor amplasa trei echipamente de climatizare pentru 

camera de examinare si camera tehnica; 

-rețeaua electrica este dimensionata astfel incât sa preia si noii consumatori  

aferenti spatiului RMN; 

-instalațiile electrice de curenti slabi  pentru deservirea  noilor spatii create, în 

conditiile pastrarii compatibilitatii cu instalatiile functionale la nivelul spitalului constau 

in instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu. 

 

Principalii indicatori tehnico-economici:  

 

Valoarea investiției:  494.936,54 lei  

Din care C+M :             337.595,93 lei  

 

Capacități: - Ac = 295,26 mp,  Au = 250,79 mp  

   - rețea canalizare  

   - instalații electrice interioare, instalații electrice curenți slabi 

  - instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu 

   

Sursa de finanțare: buget local  

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

Durata de realizare a investiției: 3 luni 

 
         

Preşedinte de şedinţă, 
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