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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 555 

din  12.12.2019 
 

pentru modificarea H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–

economici pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare Plaja Dunărea” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 608/02.12.2019 

 

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

12.12.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1363856/03.12.2019 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1363860/03.12.2019 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. I – Anexa la H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico–economici pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare Plaja Dunărea” 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 HCL nr. 555/12.12.2019 

 
 

 In proprietatea municipiului Galați se află Plaja Dunarea, situată pe strada Saturn 
nr. 25, construită in perioada 1976-1980, la care ulterior in anul 1996 au fost adaugate 
grupurile sanitare, dușurile si chioșcurile alimentare. 
 Obiectivul este alcatuit din mai multe corpuri cu urmatoarele destinații : 
-cladire grupuri sanitare, dusuri, chioscuri alimentare cu regim de inaltime P+1E; 
-centrala-stație de pompe-cu regim de inaltime parter; 
-doua bazine pentru adulti-subterane;  
-trei bazine pentru copii-subterane; 
-scena; 
-grupuri sanitare (lângă Unitatea Militara); 
-foisor; 
-anexa. 
 In prezent, obiectivul este scos din funcțiune, iar Municipiul Galati dorește 
reabilitarea acestuia cu scopul de a fi redat circuitului de agrement, prin amenajarea unui 
Aqua Park, a unei zone de agrement  cu destinatii multiple. 
 In prezent nu exista instalatie de incalzire  a apei pentru dușuri, instalație de 
incălzire a apei din piscina, alimentarea cu energie electrica  și iluminat se realizeaza de la 
un transformator amplasat lânga Pavilionul Centralei termice. Alimentarea cu apa se 
realizeaza dintr-un branșament improvizat, deteriorat. 
 Prin proiect este prevăzută realizarea unui Complex acvatic multifunctional cu 
plaja urbana, prin realizarea urmatoarelor functiuni si lucrari aferente: 
 1.Cladire de acces-Casa Poarta care va asigura accesul  către facilitătile 
amplasamentului: 
- amenajare case de bilete; 
-zona de shop; 
-vestiare si spatii de depozitare; 
-birouri; 
-spațiu tehnic și zona de depozitare. 
 2.Aqua Park 
-piscina cu valuri; 
-piscina relaxare si aterizare tobogan adulti; 
-piscina de copii; 
-topogane  cu aterizare in piscina; 
-topogane  cu zona de decelerare; 
-Aventura Park prevazuta cu dotari speciale pentru realizarea traseelor cu diverse grade de 
dificultate. 
 3.Parc verde dotat cu mobilier urban, plantare de arbusti si plante decorative 
-Zona Food Court care se va amenaja pe platforma betonata, în locul structurii metalice a 
scenei care va fi reconditionata si va fi prevazuta cu o invelitoare din  material textil 
 4. Zona centrala plaja : 
-scena si zona adiacenta scenei  cu utilitate multipla pentru diverse evenimente si 
posibilitate de amenajare pentru proiectii in aer liber; 
-beach bar si terasa amplasata pe plaja; 
-tonete; 
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-grupuri sanitare, vestiare si spatii special amenajate si securizate; 
-zona de poufuri si hamace amplasate pentru recreere pe zona de plaja; 
-biblioteca pe plaja;  
-piscina cu bile de plastic destinata copiilor; 
-zona de fitness si yoga in aer liber; 
-bungalouri SPA;  
-zone pentru activitati de sport cu destinatie multipla; 
-imprejmuire si sistematizare drum; 
 De asemenea sunt prevazute urmatoarele dotari: 
-mobilier si dotari pentru receptie, vestiare, dusuri; 
-sistem de umbrire; 
-hamace, poufuri, sezlonguri; 
-dusuri solare; 
-mobilier urban pentru zona de parc; 
-biblioteca de exterior; 
-echipamente pentru zona de fitness in aer liber. 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției: 25.744.052,83 lei  
 Din care  C+M:                        12.365.786,32 lei 
Capacităţi: - S teren-115.720 mp; 
         -cladire casa Poartă, regim de inaltime S+P, S construita -456,49 mp; 
         -piscina cu valuri pentru cca 297 persoane; 
         -bazin relaxare pentru cca 160 persoane; 
         -bazin aterizare pentru cca 111 persoane; 
                       -piscina copii cu tobogan pentru cca 259 persoane; 
         -rețele apa, canalizare, energie electrica, iluminat; 
Durata de realizare a investitiei: 18  luni 
Sursa de finanțare:  buget local și/sau imprumut 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 
 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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