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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  395 

din  27.08.2020 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Sală de sport și sală de mese Galați, str. Roșiori, nr. 

31 – Școala gimnazială nr. 28” 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 448/20.08.2020 
 

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

27.08.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151247/20.08.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;. 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 151248/20.08.2020, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției 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. b), art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 7 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 dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexa la HCL nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Sală de sport și sală de mese Galați, str. Roșiori, nr. 31 – 

Școala gimnazială nr. 28” 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 General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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   ANEXA LA  HCL 395/27.08.2020 

   

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Inspectoratul Școlar al 

Județului Galați, au stabilit o serie de măsuri, care să conducă la asigurarea desfășurării 

normale a procesului de învățământ preuniversitar din municipiul Galați. 

În cadrul măsurilor preconizate se află extinderea sau construirea unor spații noi 

de învățământ cum ar fi: 

- Clădiri pentru grădinițe noi cu program normal, prelungit sau săptămânal; 

- Clădiri pentru școli; 

- Clădiri pentru săli de sport. 

Având în vedere deficitul major de săli de sport din municipiul Galați se propune 

construirea unui imobil cu regim de înălțime D+P, având funcțiunea de sală 

multifuncțională cu sală de sport și sală de mese pe terenul din incinta școlii gimnaziale 

nr. 28, situată pe strada Roșiori nr. 31. 

La parter va fi amenajată sala de sport cu gradene pentru 170 de spectatori și va fi 

dotată cu vestiare pentru elevi/sportivi, grupuri sanitare pentru spectatori, depozit 

material didactic, cabinet de prim ajutor și birou-vestiar pentru antrenori/profesori. 

La demisol vor fi amenajate două săli de mese cu 196 de locuri pentru fiecare sală. 

Construcția va avea un caracter modern, va încuraja elevii și tinerii să practice 

sportul de masă și va oferi posibilitatea asigurării unei mese calde elevilor școlii. 

Dat fiind natura activității propuse a se realiza in sala de sport si cantina sunt 

necesare a se prevedea o serie de dotari specifice: 

- dotari pentru activitati sportive ( scaune, porti handbal/fotbal, plasa protectie tribuna, 

plasa porti handbal/fotbal de sala, tabela afisaj digital scor); 

- mobilier pentru zona de preparare a mesei si accesorii de preparare, echipamente de 

preparare; 

- dotari sala de mese; 

- dotari pentru vestiare, birouri; 

- echipamente frigorifice; 

- echipamente de supraveghere; 

- lift pentru persoane cu dizabilitati; 

- echipamente sportive, medicale. 

 



________________________________________________________________________________
HCL nr. 395/2020 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 7.179.739,18  lei  

Din care  C+M:                             5.030.330,15 lei 

Capacităţi: -  Aria construită = 1554 mp; 

                       -  Aria desfășurată construită = 3168,5 mp 

             - amenajare teren-S-6.200 mp 

              - dotari si echipamene specifice 

 

        

Durata de realizare a investiției: 12  luni 

Sursa de finanțare:  buget local/buget stat si/sau imprumut 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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