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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 499 

din  21.11.2019 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Baia Comunală-

lucrări privind protecția și siguranța la incendiu” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 549/05.11.2019 

  

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

21.11.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1342624/05.11.2019, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1342627/05.11.2019, 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 Ordinului Ministrului Afacerilor Interne                    

nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea 

de securitate la incendiu și protecție civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de 

construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la 

incendiu; 
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 Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (1) 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. 1 – Se  aprobă  indicatorii  tehnico - economici pentru obiectivul ”Baia 

Comunală - lucrări privind protecția și siguranța la incendiu”, conform anexei care face 

parte integrantă din 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 

publicarea prezentei hotărâri. 

 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

       
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  499/21.11.2019 

   
 Baia Comunala, situata pe strada Traian , nr. 175 se află în proprietatea publică a 

municipiului Galați, imobil în care funcționeaza Agenția de servicii sociale comunitare ,, 

Alternativa,, si Fundatia Sportul Galațean. Aceste spații nu au Autorizatie de securitate la 

incendiu. 

In vederea obtinerii acestei autorizatii, a fost elaborata , in prima etapa o 

documentatie  pentru obtinerea Avizului ISU prin care sunt prevăzute lucrarile necesare 

emiterii Autorizatiei de securitate la incendiu. 

 Astfel prin documentatie si avizul ISU se prevede  executarea unor lucrari: 

1. Lucrari de arhitectura: 

-realizare de pereti și plansee din plăci din ghips carton fixate pe structura metalică, iar 

golurile de circulație se vor proteja cu uși pline 

-separarea centralei termice  pe gaz de spatiile adiacente prin pereti si planseu conform art. 

3.8.4 din P118-99; accesul in centrala termica   se va face din exterior printr-o ușa etanșă la 

foc și total separat de cele ale utilizatorilor 

-realizare gospodarie de incendiu care va avea pereti din zidarie de caramida si va comunica 

cu exteriorul printr-o usa metalica  

-centrala de detectie incendiu care va fi amplasata într-o incapere separată față de spațiile  

adiacente, prin elemente de construcții incombustibile, iar golurile de acces vor fi prevazute  

cu usi cu sistem de autoinchidere sau inchiedere automata în caz de incendiu 

-se vor prevedea ghene verticale rezistente la foc  pentru conducte sau cabluri  

-la toate nivelurile golurile de acces la casele de scari de evacuare, se protejeaza conform 

normativului prin uși pline sau cu geam simplu  sau armat/usi etanse si rezistente la foc sau 

încăperi tampon. In toate situațiile , ușile de acces la casele de scari, se prevad cu sisteme de 

autoînchidere conform prevederilor Normativului. 

-pentru evacuare se propun suplimentar înca 5 scari exterioare din structura metalica, iar pe 

caile de evacuare ușile vor fi din pvc cu autoinchidere, prevazute cu mâner panic-bar 

2. Montare instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu 

3.Montare instalație de hidranti de incendiu interiori  

4. Realizare iluminat de siguranță 

 Clădirea va fi prevazuta cu stingatoare de incendiu pe fiecare nivel pentru spațiile cu 

suprafața mai mica de 200 mp, iar pentru cele care sunt mai mari de 200 mp se vor dota cu 

cel puțin 2 stingatoare de incendiu din categoriile A, B, C. 
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Principalii indicatori tehnico-economici:  

Valoarea investitiei:  2.132.251,77 lei  

Din care C+M :             1.183.555,72 lei  

Capacităti: -Sconstruita=3.195mp, Sdesfasurata=6.351 mp 

       -montare usi rezistente la foc 

    -instalatie stingere incendiu, hidranți interiori 

               -instalație semnalizare 

                -instalație iluminat de siguranță 

Sursa de finantare: buget local/imprumut;  

Anexam Devizul general al acestui proiect; 

Durata de realizare a investitiei: 6  luni. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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