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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 579  
din  25.10.2018 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Centrul de 

Recreere pentru Persoane Vârstnice – Tinerețe fără Bătrânețe” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 609/16.10.2018 

  

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

25.10.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 83476/16.10.2018, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83478/16.10.2018, al 

Direcţiei Financiar Contabilitate şi al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări 

Publice; 

 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; 
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 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul “Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice – Tinerețe fără Bătrânețe”, 

având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi 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 municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicarea 

prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
      

          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  579/25.10.2018 

 

Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice – Tinerețe fără Bătrânețe 

 

 Imobilul este proprietatea Municipiului Galați și este amplasat în Galați, 
Str. Traian, Nr. 2013. Deoarece la nivelul Municipiul Galați nu sunt suficiente 
centre multifuncționale care să ofere servicii integrate pentru persoanele vârstnice, 
se dorește realizarea proiectului prin care se vor extinde și moderniza serviciile 
sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.  

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 
Corp C1 și C2  

- Realizarea unor cadre din beton armat format din stălpi și grinzi din beton 
armat, planșeu și fundații continue din beton armat, centură din beton armat la 
partea superioară a zidăriei; 

- Refacere șarpantă din lemn; 
- Injectarea cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau mortar de ciment în fisurile 

de mici dimensiuni din pereți; 
- Injectarea la baza zidăriei a unei soluții hidroizolatoare; 
- Diafragmele fisurate vor fi injectate cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau 

mortar de ciment apoi țesute cu scoabe în zonele degradate; 
- Înlocuire zidărie degradată; 
- Refacerea soclului prin aplicarea unei hidroizolații corespunzătoare și realizarea 

unui trotuar de protecție; 
- Refacere finisaje interioare și exterioare; 
- Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam 

termopan; 
- Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală; 
- Termoizolare planșeu ultimul nivel cu 30 cm vată minerală și planșeu peste sol ci 

10 cm polistiren extrudat; 
- Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă; 
- Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă; 
- Lucrări de modernizare a instalației de iluminat; 
- Montare pe holuri, casa scării și holuri granit; 
- Montare în camere covor PVC. 

Corp C4 
- Refacere trotuare degradate; 
- Refacere tencuieli exterioare degradate; 
- Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam 

termopan; 
- Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală; 
- Termoizolație la planșeul peste ultimul nicel cu spumă poliuretanică de 20 cm 

grosime; 
- Termoizolația plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm; 
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- Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă; 
- Montare pe holuri, casa scării și holuri granit; 
- Montare în camere covor PVC; 
- Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă; 
- Lucrări de modernizare a instalației de iluminat; 
- Compartimentări interioare; 
- Copertine la intrarea în clădiri; 
- Realizare rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare hidranți interiori 

și exteriori. 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
   

Valoarea totala a investitiei:    16.102.186,04 lei cu TVA 
din care C+M:                          9.229.814,62 lei 
Capacitati: Suprafețe desfășurate: Corp C1 = 240 mp, Corp C2=790 mp,  
                                                           Corp C4 =2110 mp 
Sursa de finantare:  buget local /buget de stat/credit/ fonduri europene.                             
Durata de realizare a investiției: 24 luni 
Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect. 

 
 

   
 

      Preşedinte de şedinţă, 
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