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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 439 

din  26.09.2019 
 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 489/20.09.2019; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

26.09.2019;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1309139/20.09.2019 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1309132/20.09.2019 al 

Direcţiei de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar 

Contabilitate; 

 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din H.G. 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, corroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

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

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul „Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri”, având principalii 

indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 3 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Popa Cătălin 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 

                                                                                               Radu Octavian Kovacs 

 
Georgiana Sava/ 3 ex. 
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Anexa la HCL nr. 439/26.09.2019 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri” 

 

Municipiul Galați are în proprietate  punctele de colectare a deșeurilor. În anul 2011 
municipiul Galați a implementat proiectul „Managementul integrat al deșeurilor 
urbane solide în municipiul Galați – Măsura ISPA 2003RO16/P/PE/027, fiind puse în 
funcțiune stația de sortare și compostare. De asemenea au fost amenajate 22 de puncte 
de colectare selective a deșeurilor. La această data, la nivel local există peste 1.220 de 
containere tip IGLOO pentru colectarea selective a deșeurilor, care parțial sunt 
degradate iar gradul de colectare selectivă este redus. 

În scopul eficientizării activității de colectare a deșeurilor Municipiul Galați dorește 
implementarea proiectului ” „Amenajare și modernizare puncte colectare 
deșeuri”. 

Prin proiect sunt prevăzute amenajarea și modernizarea unui număr de 517 puncte de 
colectare a deșeurilor în sistem suprateran, inclusiv racordarea acestora la rețeaua de 
canalizare a orașului. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI   
Valoarea totala a investitiei:     41.301.728,95 lei cu TVA 

din care C+M:             14.279.588,26 lei cu TVA 
 

Capacitati: 517 puncte de colectare. 
Sursa de finantare:  buget local.                             

    Durata de realizare a investiției : 24 luni 

 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Popa Cătălin 
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