
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 106 

din 26 mai 2017 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă 
Parascheva”   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4447/18.05.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 

prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. I. Se modifică Hotărârea nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economică faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi 
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” astfel: 

1. Art.1 Va avea următorul conţinut: „ Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva”  cu valoarea totală 
a investiţiei de 898.452,07 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 494.971.52 lei, 
inclusiv TVA, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă la hotărâre. 

 
           

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 
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Anexa nr. 1 

Descrierea lucrărilor propuse: 
 

Corpul de clădire expertizat, Pavilionul B, cu funcţiuni medicale - este amplasat în incinta 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" din municipiul Galaţi, str. 
Traian, nr. 393, judeţul Galaţi. Clădirea are regim de înălţime parter şi etaj. Parterul corpului de 
construcţie adăposteşte un număr de douăzeci şi trei de încăperi la parter şi şaptesprezece 
încăperi la etaj.  

În contextul general al lucrărilor de refacere funcţională completă a Pavilionului B al 
Spitalului în contextul obiectului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” din municipiul Galaţi sunt necesare lucrări 
de intervenţie cu caracter de consolidare de ansamblu cu modificarea parţială a sistemului 
structural şi se constituie din următoarele intervenţii: 

1. consolidarea fundaţiilor prin prevedrea unor centuri din beton armat de o parte şi de alta 

în partea superioară a fundaţiei şi subzidiri continue elastice prin realizarea unor centuri 

din beton armat cu o lăţime mai mare decât a fundaţiilor existente, în scopul asigurării 

lăţimii necesare pesiunii admisibile. 

2. consolidarea fundaţiilor prin cămăşuiri din beton armat, care să conlucreze cu 

subzidirea elastic realizată la partea inferioară şi cu centurile de la partea superioară în 

scopul eliminării efectelor unor eventuale fisuri la acest nivel; 

3. refacerea umpluturilor din jurul fundaţiilor, precum şi a trotuarelor, cu pante 

corespunzatoare; 

4. refacerea pardoselilor de la cota ± 0,00 m - (inclusiv placa suport, stratificaţia 

inferioară); 

5. cămăşuirea (placare) pe exterior a pereţilor exteriori din zidărie cu beton armat cu plase 

din bare independente PC 08/200 x 08/200 mm, ancorate în pereţii din zidăriei conform 

detaliilor stabilite în urma decopertărilor complete a clădirii; 

6. înainte de executarea cămăşuirii (placărilor) pereţilor exteriori şi în cazul pereţilor 

interiori ce nu se plachează, fisurile identificate în zidărie vor fi reparate prin injectare cu 

mortar de ciment (pastă fluidă); 

7. înlocuirea şarpantei existente cu o şarpantă nouă proiectată şi executată în 

conformitate cu prevederile normativelor actuale şi a planşeului de peste etaj şi 

realizarea unui planşeu cu centuri din beton armat monolit ancorate cu bare fixate 

chimic în centuri şi ginzile din beton armat existente; 

Pe lângă măsurile prezentate anterior, se mai propun următoarele: 

- compactarea umpluturii de pământ sub trotuare şi prevederea de rigole cu grătare 

metalice pentru evitarea acumulării şi stagnării apei în jurul clădirii, atât pe perioada 

efecuării lucrărilor de intervenţie cât şi pe durata exploatării ulterioare; 

- realizarea unui sistem de termoizolaţie pe exteriorul clădirii cu polistiren expandat EPS 

cu grosimea de 10 cm conform auditului energetic; 

- refacerea rampei de acces pentru persoane cu dizabilităţi. 

Toate lucrările de construcţii recomandate vor fi proiectate în conformitate cu 
reglementările tehnice aflate în vigoare la data realizării proiectului tehnic. 
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Prin lucrările propuse regimul de înălţime al clădirii nu se modifică. 

Prezentarea solutiilor cadru de modernizare energetică 

Soluţii pentru pereţii exteriori 
Montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din plăci din polistiren 

expandat/extrudat în grosime de 10 cm, amplasat pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi. 
Pe conturul tâmplăriei se realizează racordarea izolaţiei termice pe o grosime de 3 cm, 

în zona glafurilor exterioare şi a solbancurilor, prevăzandu-se profile de întărire şi protecţie 
adecvate (din aluminiu), precum şi benzi suplimentare din ţesătura de fibră de sticlă sau fibre 
organice. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată de 0,5 mm. 

Soluţii pentru reducerea timpului de utilizare a iluminatului pe timp de zi. 
Pentru reducerea timpului de utilizare a iluminatului pe timp de zi se impune 

introducerea sistemului de control al iluminatului cu celule foto iluminare cu senzor de lumină 
naturala în proporţie de >60%. 

Soluţii pentru planşeul superior (sub pod): 
1. Montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din plăci din polistiren expandat 

de 10 cm;  

2. Realizarea unui acoperiş şarpantă cu învelitoare tip Lindab în locul celui existent. 

Soluţii pentru pentru placa pe sol: 
În urma analizei calculelor pentru fiecare soluţie de reabilitare termică, s-a ajuns la 

concluzia că se poate renunţa la termoizolarea planşeului inferior peste placa sol), întrucât şi 
fără aplicarea acestei soluţii clădirea reabilitată se încadrează în clasa energetică A. 

 

Măsuri pentru reducerea consumului de energie electric 
 
Pentru atingerea obiectivului propus de reducere a consumurilor de energie primară, şi 

implicit a costurilor, pe lângă măsurile prezentate mai sus de modernizare energetică, se 
propun urmatoarele soluţii: 

1. Înlocuirea neoanelor fluorescente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED. 
Avantaje  
- Durata de viaţă mare – becurile LED pot fi folosite de două ori mai mult (până la 

50.000 de ore) faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ori mai mult faţă de cele 
incandescente.  

- Rezistenţă crescută – becurile LED sunt rezistente la şocuri şi vibraţii pentru că nu au 
filament precum cele incandescente.  

- Eficienţă superioară – becurile LED produc o lumină mult mai puternică şi mai 
apropiată de conceptul de lumină albă.  

- Consum redus de energie – principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul 
său scăzut, de 10-15 ori mai mic decât cel al unu bec incandescent, motiv pentru care becurile 
LED se numără printre cele mai economice becuri.  

- Tipul de lumină – becurile LED produc lumină rece, spre deosebire de becurile 
incandescente care se încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută. (90% din energia 
electrică ce le străbate este tarnsformată în căldură, şi numai 10% este transformată în 
lumină) 

2. Producerea energiei din surse regenerabile – Centrala  fotovoltaică de producere a 
energiei din sursa solară, energie necesară pentru iluminat şi climatizare.  

Centrala fotovoltaică, va fi montată pe şarpanta nou construită a clădirii orientată spre 
Sud.  

Centrala va functiona off grid, cu inmagazinarea energiei in baterii pentru consumul 
propriu si nu se va descarcata in S.E.N. (Sistemul Energetic National). 
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