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      ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  449  
din  22.10.2019 

 
pentru modificarea H.C.L. nr. 377/09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor  

economici  pentru obiectivul “Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială 

nr. 28 Mihai Eminescu“ 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 522/18.10.2019 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data 

de 22.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1330108/18.10.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1330126/18.10.2019, 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 Galați;  

Văzând adresa nr. 31931/02.09.2019, a Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Centru, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub                        

nr. 74779/02.09.2019; 

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; 

Având în vedere H.C.L. nr. 10/2019 privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ,  cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” alin. (4), lit. ”d” din 

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

modificarile și completările ulterioare; 

In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonața de Urgență a Guvernului                     

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Titlul H.C.L. nr. 377/09.07.2018  privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială     

nr. 28  Mihai Eminescu” se modifică și va avea următorul cuprins:  

”privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28” 

 

Art. II – Anexa la H.C.L nr.  377/09.07.2018 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 General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

pt. Secretar General, 
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Anexa la H.C.L. nr. 449/22.10.2019 

 

”Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28” 

 

         

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de:  

- Refacerea instalației electrice; 

- Reparații la instalația termică; 

- Inlocuirea tâmlplăriei interioară și exterioară cu tâmplărie PVC cu geam 

termopan, performantă din punct de vedere termic; 

- Refacerea izolației termice a podului; 

- Refacere jgheaburi și burlane; 

- Anveloparea fațadei și refacerea tencuielilor și a zugrăvelilor;  

- Construirea a două rampe pentru persoane cu dizabilități; 

- Reparații la împrejmuire; 

- Refacerea holurilor cât și a pardoselilor; 

- Refacerea completă a grupurilor sanitare și a instalațiilor de apă; 

- Amenajarea la grupurile sanitare de la parter a două cabine pentru 

persoane cu dizabilități; 

- Refacerea sălilor de clasă; 

 

Principalii indicatori  sunt: 

Valoarea totală a investiției: 13.694.551,79 lei cu TVA  

 Din care  C+M            : 10.167.376,66 lei cu TVA 

 Capacități: -  3285,76 mp spații de școlarizare reabilitate; 

 

Sursa de finanțare:  buget local /buget de stat/credit/ fonduri europene.                             

 Durata de realizare a investiției : 24 luni 

 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

 

 

Președinte de ședință, 
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