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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 588 

din  12.12.2019 
 

privind modificarea H.C.L. nr.397/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-  
economici  pentru obiectivul ”Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza-corp B-
Utilități” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 642/03.12.2019 

 

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

12.12.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364838/03.12.2019 a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1364843/03.12.2019 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. nr.397/26.07.2018 privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici  pentru obiectivul ”Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza-corp B-

Utilități” 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. 588/12.12.2019 

 
 

În vederea asigurării functionalității corpului B, în condiții optime, este 

necesară asigurarea următoarelor utilități: apă rece, apă caldă, canalizare, gaze, 

telefonie, încălzire, energie electrică, curenți slabi, climatizare la capacități și debite 

corespunzătoare construcției. 

 Prin proiect se va urmări realizarea următoarelor lucrări: 

- Incalzirea si apa calda menajera vor fi asigurate de o centrala termica pe 

gaz prevazuta cu doua cazane in condensatie cu putere termica nominala de 

270Kw. 

- Instalatii exterioare de apa rece si canalizare: alimentarea cu apa se va 

realiza din conducte din otel zincat la reteaua de apa existenta in zona, iar 

evacuarea apelor uzate din conducte Dn110-200mm, montate in canal de 

protectie până la primele camine de canalizare. 

- Instalatii electrice exterioare prin intermediul unui cablu ingropat  ce face 

legatura intre Tablou distributie general al corpului B si Firida generala a 

campusului. 

- Instalatii gaze naturale: alimentarea se va realiza din reteua de gaze 

naturale de pe str Brailei, iar la limita de proprietate se va monta un post de 

reglare si masura. 

Sistematizare verticala: se vor amenaja trotuare pentru circulatia pietonala, 

plantari de spatii verzi, amenajare platforma pentru punct gospodaresc. 

 Pentru asigurarea conditiilor de microclimate se vor prevedea instalatii de aer 

conditionat. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

Valoarea totală a investiției: 974.282,62 lei  

Din care  C+M:                        641.279,16 lei  

Durata de realizare a investitiei: 4 luni 

Sursa de finanțare:  buget local și /sau imprumut 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect.  

 
 

Preşedinte de şedinţă, 






	indicatori campus cuza
	H O T Ă R Ă Ş T E:

	deviz general campus-27112019092858

