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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A    nr. 434 

din  15.09.2020 
 

pentru  modificarea H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor  

de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor,  nr. 20, aferent asociației de 

proprietari nr. 262,  Municipiul Galați” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 484/08.09.2020 

 

 Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 164157/08.09.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 166038/09.09.2020, al 

Direcției 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 dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” și art. 9 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate 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. (1), alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor  de 

locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor, nr. 20, aferent asociației de proprietari nr. 262,  

Municipiul Galați” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

                           Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretar general, 
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Anexa la H.C.L. nr. 434/15.09.2020 

 

” 

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2,                     

str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent asociației de proprietari nr. 262,   

Municipiul Galați” 

 

 Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:  

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn, metalică și din PVC tricamerală cu 

tâmplărie performantă cu ramă din PVC pentacamerală prevăzută cu 2 foi de geam 

și geam termoizolant tratat low-e cu argon; închiderea balcoanelor cu tâmplărie 

metalică, PVC și geam simplu cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC 

pentacamerală și geam termoizolant, montarea de clapete autoreglabile; 

- Termoizolarea pereților exteriori, cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 

cm grosime protejat cu o tencuială subțire armată cu plasă din fibră de sticlă inclusiv 

parapeții balcoanelor; 

- Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din polistiren 

expandat ignifugat de 25 cm grosime cu desfacerea straturilor până la betonul de 

pantă și refacerea tuturor straturilor terasei cu materiale performante;  

- Termoizolarea planșeului dintre subsolul neîncălzit și spațiile locuibile de la parter se 

va face cu un strat de vată minerală de 12 cm grosime, protejat cu tencuială armată, 

montat pe fața inferioară a planșeului și perimetral pe pereții subsolului pe o înălțime 

de 50 cm sub planșeu; 

- Se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat economice 

echipate cu surse led și senzori de mișcare; 

- Se vor realiza și instalații electrice pentru iluminatul artificial în cadrul subsolului, 

acestea vor fi executate etanș; 

- Lucrările de refacere a instalației de canalizare ape pluviale de pe terasa se vor realiza 

odată cu terasa; 

- Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă eventual pericol de 

desprindere și afectează funcționalitatea, inclusiv refacerea zonelor de intervenție; 

- Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura 

blocului; 

- Refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc(casa scării); 
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- Realizare/refacere rampe de acces persoane cu handicap locomotor; 

- Înlocuirea/reabilitarea instalației de hidranți interiori; 

- Pentru reducerea consumului de combustibil fosil si implicit a emisiilor de gaze cu 

efect de seră s-a propus prevederea unui sistem alternativ de producere a energiei 

electrice cu panouri solare fotovoltaice (20 buc) care să asigure compensarea unei 

părți din energia electrică necesară funcționării iluminatului din spațiile comune și a 

ascensoarelor, puterea electrică nominală a panourilor este de 250W, puterea 

instalată a panourilor fiind de 5Kw; 

- Înlocuirea celor două ascensoare existente cu ascensoare noi ce vor fi adaptate și 

pentru utilizarea acestora și de către persoane cu dizabilități. În dotarea acestora se 

vor prevedea senzori sonori pentru sosire, pentru închidere și deschidere a ușilor, 

pentru anunțarea etajului de oprire și panouri tactile în limbaj Braille; 

- Pe lângă instalațiile descrise mai sus proiectul oferă și soluții tehnice și pentru 

alimentarea cu energie a noilor lifturi. 

 

- Rezultate așteptate: 

    Indicator de realizare      Valoare la începutul 

implementării proiectului 

           Valoare la finalul 

     implementării proiectului 

      Nivel anual estimat al          

gazelor cu efect de sera 

   (echivalent tone de CO2) 

359,861 203,382 

     Numărul gospodăriilor 

      cu o clasificare mai 

    bună a consumului de 

             energie 

0 250 

     Consumul anual de  

energie primară(Kwh/an)  

2529463,986 1441542,69 

         Consumul anual 

        specific de energie 

         pentru încălzire 

          (kWh/mp/an) 

162,93 70,67 

       Consumul anual 

           specific de  

energie (kWh/mp/an) 

216,19 121,283 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

   

 

 

 Valoarea totală a investiției:  4.392.408,28 lei  

 din care C+M:               3.371.302,67 lei 

 

Durata de realizare a investiției :  14 luni 

Sursa de finanțare:  

- 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat 

- 40% UAT, Municipiul Galați și Asociația de Proprietari 

-  

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 
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