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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  520 

din  21.11.2019 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Poligon subteran 

de tragere” 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 581/13.11.2019 
 

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

21.11.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1349259/13.11.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu ; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1349263/13.11.2019, al Direcţiei 

Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere avizul 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 dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „b” alin. (4), lit. „d” din 

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

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se  aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Poligon subteran de 

tragere”, 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 520/21.11.2019 

 

 

Poligon subteran de tragere 

 

 

Municipiul Galati a atribuit in administrarea Politiei Locale terenul si constructiile 

situate in str Traian nr. 254, prin contractul  nr. 19060/2.03.2006 si a procesului verbal  

de predare-primire nr. 15200/3.03.2006, conform HCL nr. 585/2005. 

Pentru desfasurarea activitatii, agentii sunt înarmati cu arme scurte letale 

semiautomare, iar misiunile se execută , de regula în spații aglomerate. 

Acest lucru implica un  antrenament sustinut  în mânuirea armamentului și in 

executarea tragerilor cu acesta, fiind obligatorie mentinea unui standard  ridicat  in 

deprindereile de mânuire in siguranta pistoalelor si de executie a unui foc de precizie, 

astfel încât sa fi evitate incidentele care pot implica agenți sau cetățeni. 

In prezent Politia locala nu dispune de un poligon propriu de tragere adecvat 

antrenamentelor specifice ale agentilor de politie locală, pregătirea agentilor are loc in 

poligoane detinute de alte structuri de ordine publica sau militare. 

Pentru cresterea sigurantii cetatenilor , pentru reducerea costurilor datorate 

programului de antrenament si pentru eficientizarea activitatii ,  este necesara 

construirea unui poligon de tragere propriu . 

Prin proiect se  prevede  construirea  unui poligon subteran de tragere indoor  prin 

realizarea următoarelor lucrări: 

  Constructie cu regim de înăltime subsol și parter pentru pregatirea personalului cu 

urmatoarele functiuni: 

-parter care va fi prevazut cu camera de antrenament si camera de distribuire armament 

-subsol care va fi prevazut cu camera de control si verificare tragere, câmp de tragere 

Constructia va fi prevăzuta cu sistem de ventilare și trotuare de protecție din beton. 

Pentru iluminatul interior se vor  prevede lămpi cu leduri.  

Se vor prevedea dotari specifice : sisteme de tinta , pupitru de comanda, masa de 

curatat armament, standuri de tragere, perete antiricoseu glont, dispozitiv de scripeti cu 

tinta, linii cu scripeti, panou control sistem tragere, sistem supraveghere video.  
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PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 1.617.884,051 lei  

Din care C+M     1.195.360,557  lei 

Capacităţi: -constructie cu regim de inaltime S+P 

                      -câmp tragere Au=217,55 mp 

  -dotari specifice 

 

Durata de realizare a investiției: 7 luni 

 

Sursa de finanțare:  Buget local 

 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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