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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  587 

din  25.10.2018 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici pentru obiectivul "Grădinița cu program normal nr.40 – 8 săli" 

 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 617/16.10.2018  

 

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

25.10.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 85026/22.10.2018, a iniţiatorului - 

Primarul  Municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 85028/22.10.2018, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al 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 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

 Art. I – Titlul H.C.L nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul  “Grădiniță cu program normal nr. 40-8 săli”  se  modifică și 

va avea  următorul  cuprins:  

“privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul <Grădiniță cu 

8 săli de grupă nr.40 cu program normal>.” 

Art. II – Anexa la H.C.L nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul <Grădiniță cu 8 săli de grupă nr.40 cu program 

normal> se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. III – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. IV – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
      

          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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Anexa la HCL nr. 587/25.10.2018 

 

Grădiniță cu 8 săli de grupă nr.40 cu program normal 

 
 Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt: 
  Construirea unei clădiri cu destinația de grădiniță, regim de înălțime P+2E ( etajul 
2 parțial). 
  Funcțiile principale preconizate prin proiect sunt: săli de grupă,  săli 
polifuncționale, încăperi anexe, grupuri sanitare, spații tehnice, holuri + casa scării. 
  Acoperișul  este tip terasa termo-hidroizolată. 
   
Indicatorii tehnico-economici: 
 
Valoarea totală a investiției: 7.839.330 lei  
Din care  C+M:                       5.922.820 lei 
Capacităţi: regim de inaltime P+2E 
                Ac =   503mp 
                 
Durata de realizare a investiției:   12 luni 
Sursa de finanțare: Buget local -2% 
            Buget stat-13% 
            Fondul European de Dezvoltare Regionala-85% 
 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 










	gradinita 40
	Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 25.10.2018;
	H O T Ă R Ă Ş T E:


	2 DG

