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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 489 

din  31.10.2019 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Alimentare cu 

energie electrică Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie <Buna Vestire> 

Galați” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 542/29.10.2019 

 

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

31.10.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1337085/29.10.2019 a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1337088/29.10.2019 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galaţi; 

 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. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                       

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu 

energie electrică Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie <Buna Vestire> Galați”, 

având principalii indicatori tehnico-economici, prevăzuți 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 general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
              

 
 
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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Anexa la HCL nr. 489/31.10.2019 

 
 

In proprietatea municipiului Galați se afla Spitalul Clinic de Obstetrica 
Ginecologie „Buna Vestire”, situat pe strada N Alexandrescu nr. 99, una din cele mai 
vechi unitati sanitare din tara, prevazuta cu 105 paturi si care funcţionează în sistem 
pavilionar. 

In prezent alimentarea Spitalului  clinic de Obstetrica-Ginecologie ,,Buna 
Vestire,, Galati este realizata printr-un cablu  subteran 0,4KV din PT Razboieni si 
rezerva din LEA 0,4KV din PT Rizer, cu o putere instalata de 132 KW, iar puterea 
maxima absorbita este de 80 KW  . 

In vederea imbunatatirii conditiilor de asigurare a serviciilor medicale UAT 
Municipiul Galati a depus cerere de finantare pentru obiectivul ,, Relocare, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica-
Ginecologie “ Buna Vestire” Galati, prin  Programul Operational 2014-2020, Axa 
prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii  sanitare si sociale-Prioritatea de investitii 
8.1-Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel national , regional si local, reducând  inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de 
sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la 
serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectiv specific-Cresterea accesibiltatii 
serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru 
zonele sarace si izolate-Operatiunea A-Ambulatorii. 

Relocarea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de Obstetrica-Ginecologie 
“Buna Vestire” Galati se va realiza din Pavilion C, in Pavilionul A, in prezent dezafectat 
cu reabilitarea spatiului, completarea structurii ambulatoriului si dotarea cu 
aparatura medicală corespunzatoare si mobilier specific. 

Totodata modernizarea aparaturii sanitare  pentru sălile de operatie, 
sterilizare si radiologie, modernizarea instalatiilor de aer conditionat au condus la 
suplimentarea  puterii instalate  de 808,61 KW  si o putere absorbita de 190KW. 

Ca urmare asigurarea conditiilor de alimentare cu energie electrica  a spitalului  
se impune redimensionarea si refacerea alimentarii cu energie electrica .  

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor de alimentare cu energie 
electrica a Spitalului clinic  de Obstetrica-Ginecologie  ,, Buna Vestire,,Galați : 

-mansonare LES 20KV PTZ 1241 Razboieni 20/0,4KV PTZ 1199 Rodna 20/0,4KV pe o 
lungime de 380ml 

-realizare unui PTAB 20/0,4 KV cu doua transformatoare de 800 KVA  tip 
interconectat si cu anvelopa  de beton dimensionata pentru transformatoare de 
1000KVA, amplasat la limita de proprietate pe terenul Primariei municipiului Galati , 
cu acces din str Vegetalelor 

-schimbarea tablourilor electrice, montarea a doua generatoare noi de 200KVA si 
interconectarea lor  in incinta spitalului 

-racordarea noului post de transformare se va face in sistem intrare-iesire  in reteaua 
de distributie  de 20 KV  din Statia 110/20/6 KV Galati centru  

-realizarea a 2 linii electrice subterane pe o lungime de 380 ml astfel: 
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a) LES 20 KV intre PTZ Razboieni 20/0,4 KV-PTAB  Spitalul clinic de Obstetrica-
Ginecologie Buna Vestire Galati, 20/0,4 KV, prin mansoane termocontractabile-
mansoane mixte prin mansonarea cablului 

b) LES 20 KV intre PTAB Spitalul clinic de Obstetrica-Ginecologie,, Buna 
Vestire,,Galati  20/0,4 KV proiectat-PTZ Rodna 20/0,4 KV prin manson 
termocontractabil –manson mixt  pentru mansonarea cablului (celalat cablu se va 
monta direct in celula libera din PTZ Rodna. 

Pentru realizarea celor doua linii electrice subterane se va utiliza cablu tip A2XS  
(FL) 2Y 3x (1x150/25mmp) ce va fi pozat in spatiul verde, în trotuar si carosabil     

-montare Grup celule 20 KV ce cuprinde 2 celule  cu separator de sarcina si 
doua celule trafo cu actionare manuala/motorizare 

-transformatoare de putere trifazate in ulei  

-tablouri de distributie joasa tensiune 

-montare echipamente: unitate de control si teleconducere prevazuta cu  
terminal SCADA dimensionata pentru 4 celule, rack telecomunicatii  (in care se va 
organiza echipamentul de comunicatie cu nivel central de comanda)  

-se vor prevedea montarea de circuite de siguranta  pentru Spitalul clinic de 
Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire Galati  si pentru viitorii consumatori  

-montare a 2 generatoare de curent ca utilaje de rezerva   de 200KVA din care 1 
generator va  alimenta consumatorii vitali din Pavilion B si E, centrala termica si 
pavilionul C , iar al doilea generator va alimenta sectia de radiologie –Pavilion D 

-amenajarile constructive aferente posturilor de transformare se vor realiza  cu 
ridicarea cotei terenului, pentru a evita patrunderea apei si canivou  intrare cabluri  
in PTAB 

Principalii indicatori tehnico-economici:  

Valoarea investitiei: 2.990.896,50 lei  

Din care C+M :          1.783.215,00  lei  

Capacităti: - putere totala: 808,61 KW 

                     - montare posturi PTAB 

                     - cablu tip A2XS2 (FL) x2Y-6 cabluri , L=2.865 ml 

                               - transformatoare de putere trifazate in ulei-2 buc 

                     - tablouri de distributie joasa tensiune- 2 buc 

           - montare 2 generatoare de 200 KVA 

Sursa de finantare: buget local/imprumut  

Anexam Devizul general al acestui proiect 

Durata de realizare a investitiei:  18 luni  

 
Preşedinte de şedinţă, 

         






	indicatori buna Vestire
	H O T Ă R Ă Ş T E:

	2 DG

