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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  458 

din  30.08.2018 
 

pentru: modificarea HCL nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico–

economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la 

obiectivul „Construire locuințe sociale Micro 17” 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 490/13.08.2018 
 

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

30.08.2018; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 68330/14.08.2018, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68332/14.08.2018, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

 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; 

 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexa  la  HCL nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico–economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la 

obiectivul „Construire locuințe sociale Micro 17”, se modifică și va avea cuprinsul 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. III – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte de ședință, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați 
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       Anexa la HCL 458/30.08.2018 

 

 

Prin proiect sunt prevăzute a se realiza următoarele lucrări: 

 

Construirea a 3 module/blocuri P+2E,  cu 72 unități locative, care vor fi prevăzute cu 1 și 

2 camere. Unitățile modulate vor fi realizate, având un cadru de oțel  ca structură de 

rezistență, pereți de închidere tip sandwich și pereți de compartimentare izolați termic și 

fonic finisați, ușa de intrare metalică, ferestre cu geam termopan, parchet pe podea, 

vopsitorii lavabile pe tavan și pereți, instalație electrică și sanitară adecvată, tablou 

electric, contorizare individuală pentru măsurare consum energie electrică și apă. 

Unitățile locative vor fi dotate și echipate cu baie bucătărie, 1-2 dormitoare. La parter vor 

fi amplasate unități locative pentru persoane cu dizabilități. 

Sistemul de fundare este format din grinzi continue de fundare așezate pe o pernă de 

piatră spartă sau leoss. Perna are o grosime de 90 cm și egalizare egală cu grosimea. 

Grinzile de fundare au tălpi de 1,20 m lățime și 50 cm lățime. Elevațiile au lățimea de 40 

cm. Stâlpii metalici principali se ancorează prin buloane M24 în grinzile întoarse. 

Suprastructura unui corp de clădire este alcătuită dintr-o structură metalică cu 3 

deschideri, 5 travei și 3 niveluri de 2,80 m fiecare. 

Suprastructura este realizată din cadre metalice transversale contravantuite centric, cu 

diagonale în V și cadre metalice longitudinale necontravantuite.  

Planșeele sunt realizate pe o soluție din planșeu compozit cu cofrag metalic colaborant, 

din tablă cutată dispus pe grinzi metalice IPE 270. Închiderile perimetrale atât la parter 

cât și la etaj se realizează cu pereți din panouri tristrat , termoizolante, de tip sandwich  

dispuse pe elemente orizontale  de perete. 

Învelitoarea se realizează din panouri tristrat termoizolante, de tip sandwich  cu minim 5 

nervuri dispuse pe panele metalice de acoperiș, realizate din profile galvanizate 

Z250x2,5.În planul învelitorii se vor dispune contravantuiri orizontale realizate din 

cornier L70x70x7. 

Balcoanele sunt realizate din planșeu de beton armat și montanți metalici din țeavă 

pătrată  dispuși la colțuri și rigle orizontale laminate. 
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Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică iar pentru prepararea apei 

calde se vor prevedea boilere de 40 l pentru apartamentele cu o cameră și 60 l  pentru 

apartamentele cu 2 camere. 

Se vor prevedea instalații de iluminat normal și de siguranță, instalație de prize și de 

forță, paratrăsnet, instalație de protecție și împământare pentru fiecare bloc în parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:  

Valoarea totală a investiției:  47.810.766,12 lei 

            din care C+M :  42.325.507,12 lei 

 

 Capacități : 3 blocuri,  regim de înălțime P+2E 

  Sc/bloc = 503,10 mp. 

  Su/bloc = 1.276,90 mp. 

  Sd/bloc = 1.509,30 mp. 

 

Sc/3 blocuri = 503,10 mp x 3 = 1.509,30 mp. 

  Su/3 blocuri = 1.276,90 mp x 3 = 4527,90 mp. 

  Sd/3 blocuri = 21.973,90 mp. 

 

Sursa de finanțare: Buget local    

Anexam devizul general corespunzător acestui proiect.  

 

 

 

Președinte de ședință, 
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