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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 498 

din  21.11.2019 

 
pentru modificarea HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul ”Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul clinic 

de urgență pentru copii Sf. Ioan” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 548/05.11.2019 

  

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

21.11.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1342620/05.11.2019, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1342622/05.11.2019, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

 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. 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 și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                        

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

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexa la HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul ”Inlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul clinic 

de urgență pentru copii Sf. Ioan” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicarea prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
               

 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  498/21.11.2019 

   În prezent, alimentarea cu apa  a spitalului  se realizeaza printr-o rețea exterioară 
montată ingropat si în canale vizitabile,  intalația fiind prevăzută cu un rezervor de apă cu 
rolul de înmagazinare a apei in caz de incediu.  

Alimentarea  cu apa se face direct din rețeaua orasului, iar apa din rezervorul  din 
beton de 500mc stagnează multe luni fără sa fie consumată, ccea ce duce la dezvoltarea 
microorganismelor și o face nepotabilă. În caz de incendiu, la pornirea pompelor această 
apa este introdusa in retea si in  instalatia interioară de apă, infestând cu o probabilitate 
mare  tot sistemul de alimentare  cu apă a spitalului care cu greu se poate decontamina.  

În urma inspectării instalațiilor existente de către specialiști s-a constatat degradarea 
acestora deoarece au durata de viata de peste 30 de ani. 

Prin proiect se prevăd urmatoarele lucrări: 
a) Refacerea integrală a inelului de alimentare  cu apă pentru incendiu 
b) Realizarea unei soluții în care apa din rezervorul de apa existent sa fie potabilă 

continuu 
 În vederea eliminarii acestui neajuns se propune a se pompa o parte din consumul de apa al 
spitalului din rezervor și de a decontamina apa cu ozon. Pentru realizarea acestui deziderat 
se vor monta  2 pompe centrifugale noi care vor fi folosite  pentru pomparea apei din rețea, 
iar pompele existente se vor folosi in caz de incendiu.  

c) Refacerea intregii instalații de canalizare de la subsolul spitalului întrucât sunt dese  
infundari ale conductelor  cu diverse materiale; se va avea in vedere și soluția de spălare 
periodică a conductelor orizontale. 

Principalii indicatori tehnico-economici stabiliți de proiectant la faza de proiect tehnic 
sunt: 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției: 860.267,846 lei  
Din care  C+M:                       584.087,879 lei 
Capacităţi:       -retea apa L=513,50ml 
     -retea canalizare-L=319 ml   
     -grup 2 pompe  2x8mc/h 
     -instalatie generare ozon 
     
Durata de realizare a investitiei: 6  luni 
Sursa de finanțare:  buget local  
 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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