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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 384  

din  28.08.2019 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și 

modernizare bloc Pexco - Galați” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 399/19.07.2019 

 

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

28.08.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 46778/19.07.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46780/19.07.2019, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere avizul 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 „Reabilitare și modernizare bloc Pexco - 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 384/28.08.2019 

 

Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați 

 

În prezent blocul Pexco prezintă un grad avansat de degradare atât la interior, cât 

și la exterior, are destinația de cămin de nefamiliști , cu o capacitate de 86 de camere și 

câte un grup sanitar comun pe fiecare etaj. 

 

Blocul prezintă o serie de degradări: 

- scările de acces sunt fisurate, cu margini rupte, zone denivelate accentuat 

- scările interioare prezintă degradări majore la trepte, fisuri în tencuielile pereților și 

tavanele caselor de scări 

- tâmplăria interioară și exterioară este deteriorată complet, cu deformări și rupturi 

majore, geamuri sparte 

- spațiile interioare – coridoare de circulație, camerele de locuit, spațiile comune, grupuri 

sanitare prezintă degradări majore la elementele de finisaj (pardoseli, tencuieli la pereți 

și tavane, vopsitorii) 

 

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor : 

1. Reparatii la cladire, scari exterioare si holuri de acces, spatii  interioare de locuit si 

spatii comune (circulatie, oficii, depozitare, uscatorie-spalatorie, holuri de acces, scari 

interioare; 

2. Recompartimentarea spațiilor si amenajarea  a 38 de apartamente dotate cu bucatarie 

si grup sanitar propriu si 10 garsoniere  dotate cu grup sanitar propriu si oficii pentru 

prepararea hranei; 

3. Anveloparea  fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem si acoperiș de 

tip sarpanta care include si reparatia acoperisului  actual tip terasa, precum si 

termoizolarea acestuia; 

4. Refacerea instalatiilor termice, sanitare, retelele exterioare de apa-canalizare si a 

instalatiilor electrice interioare   aflate in prezent intr-un stadiu avansat de degradare; 

5. Sistematizarea pe verticala a terenului aferent si refacerea aleilor pietonale. 

 



________________________________________________________________________________
HCL nr. 384/2019 

Imobilul va fi prevăzut cu o rampă de acces pentru persoanele cu handicap și va fi 

racordat la centrala termică de cartier. Vor fi prevazute branșamente individuale de apa 

si energie termica. 

 

Principalii indicatori tehnico-economici:  

 

Valoarea investiției: 6.412.479,417 lei  

Din care C+M :        5.151.771,946 lei  

 

Capacități: - S teren=775,22 mp,  

            - S construită - 622,44 mp, S construita desfasurata-3.112,20mp 

  - rețea canalizare Dn 160mm, L=246 ml, Dn 32-110mm L=134 ml 

  - rețea apa rece Dn20-63mm, L=144 ml 

 - montare boiler electric cu capacitatea de 80l-48 buc, capacitate de 10l-15 buc 

 - spatii verzi , S=900mp 

 

Sursa de finanțare: buget local/împrumut/fonduri europene 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

Durata de realizare a investiției: 18  luni 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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