
 

 

 

ROMÂNIA 
Judeţul GALAŢI                                                                                              Tel: 0236 344510 

Comuna FRUMUŞIŢA                                                                                     Fax: 0236 343808 

Cod poştal 807135  Cod Fiscal 3952219         
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Nr. 2973/20.05.2021                          

 
 

ANUNȚ 

 

 
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul 
proiectul de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
„Amenajare grupuri sanitare la Şcoala Petru-Rareş Frumuşiţa-comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi’’; 

 Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați, 

respectiv www.primaria-frumusita.ro 

 Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 25.05.2021, la adresa 

de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808. 

   

 

 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

 

 

 

 

Secretar general delegat al comunei, 

Crăciun Despina 

mailto:frumusita@gl.e-adm.ro
http://www.primaria-frumusita.ro/
mailto:frumusita@gl.e-adm.ro


        ROMANIA                                         

JUDETUL GALATI                             

COMUNA FRUMUSITA               

PRIMAR 

Nr.   2909   /    19.05.2021 

 

 

         REFERAT DE APROBARE  AL PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSITA 

                                                    

 

Privind:      aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pt investitia „Amenajare grupuri sanitare la 

școala Petru Rareș Frumușița” – comuna Frumușița, județul Galați  

 

Pentru realizarea acestei investitii a fost intocmita documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

prin care s-a descris situatia existenta, caracteristicile principale, costurile estimative si principalii 

indicatori tehnico-economici. 

Documentația tratează necesitatea investitiei data de faptul ca aceasta nu satisface cerinta 

igienico-sanitare actuale referitoare la activitatile de invatamant adapostite. 

Oportunitatea investitiei este permanenta data fiind importanta desfasurarii activitatilor 

educationale la standardele de calitate impuse de reglementarile in vigoare. 
Modernizarea clădirii studiate va conduce la creşterea calităţii infrastructurii educaționale, pentru 

asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a îmbunătăţirii participării populaţiei şcolare la 

procesul educaţional. Luând în considerare aceşti factori, putem concluziona că investiţia în infrastructura 

educaţională din localitate va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării şi dezvoltării tinerei 

generaţii, impact care se va menţine în mod durabil pe termen mediu şi lung.  

 

Prin realizarea investitiei se preconizeaza atingerea urmatoarelor obiective: 

         - cresterea calitatii infrastructurii educationale locale; 

         - cresterea nivelului educational la standardele europene; 

         - imbunatatirea participarii populatiei scolare la procesul educational; 

         - maximizarea conditiilor de siguranta a ocupantilor. 

 

Prin efectuarea lucrarilor de extindere in infrastructura educationala a Scolii generale Petru 

Rares Frumusita se urmareste asigurarea atat a functionalului educational, cat si a celui igienico-sanitar. 

 

Aceasta investitie prezinta multiple avantaje: 

         - atragerea copiilor catre mediu educational, in detrimentul ratei ridicate a abandonului scolar; 

     - adaugarea unui plus de valoare insemant pentru o scoala din cadrul comunei, prin extinderea 

acesteia cu  un grup sanitar, in conditii ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare 

reduse.         

                            

In cadrul acestui obiectiv se propun lucrari ce vor fi efectuate la nivelul constructiei existente si 

care vor avea un caracter de lucrari de extindere si dotare de ansamblu care vor genera lucrari specifice 

de refacere a finisajelor. 
Lucrările de extindere vizează construirea de grupuri sanitare pentru elevi, profesori și persoane cu 

dizabilități. Zona de extindere se va constitui sub forma unui L – corp de clădire cu dimensiunile în plan 

14,30 m x 6,30 m, regim de înălţime P, înălţime utilă parter 2,60 m, înălţime totală 4,04 m. Se propune 

realizarea unei extinderi orizontale a construcției existente, în varianta pe structură metalică cu închideri 

exterioare din panouri sandwich de 100 mm și compartimentări interioare realizate din gips carton.  

 

 

Descrierea lucrarilor: 

          - executia sistemului de fundatie pentru stalpi; 

          - montare structura metalica in cadre (stalpi si grinzi); 



          - montare stalpi metalici, grinzi metalice; 

          - montare pardoseli, tavane, pereti si tamplarie; 

          - montare panouri sandwich pentru inchiderea exterioara; 

         - se vor realiza trotuarele cu panta de 2-3% şi se vor prevedea rigole pentru colectarea şi evacuarea 

apelor pluviale; 

          - apele pluviale colectate de pe acoperișul construcției, vor fi dirijate prin intermediul jgheaburilor către 

burlanele de pe laturile clădirii, spre spațiul verde; 

           - perimetral clădirilor se vor realiza trotuare și alei de circulație pietonală; 

           - execuția sistemului de încălzire se va realiza cu panouri radiante de joasă temperatură ; 

      - executia instalatiilor electrice interioare de iluminat interior normal  si de  siguranta (pentru 

evacuarea cladirii, marcarea cailor de iesire); 

         - instalare corpuri de iluminat echipate cu surse LED; 

      - executia instalatiilor electrice de forta pentru panourile radiante aferente grupurilor sanitare si 

pentru boilerul electric; 

         - executie retea de alimentare cu apa; 

         - executie retea de canalizare; 

         - executie instalatii sanitare - apa rece, apa calda; 

         - executie instalatii sanitare - canalizare menajera; 

         - executia instalatiilor de incalzire cu panouri radiante de joasa temperatura electrice. 

 

  Pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare grupuri sanitare la școala Petru Rareș 

Frumușița”, valoarea totala generala este de  569.417,19 lei cu TVA conform devizului general din 

D.A.L.I. .  

  

Proiectul va fi finantat din fonduri de la bugetul local sau din Hotararea Guvernului 479. 

 

Avand in vedere prevederile Codului Administrativ consideram ca este necesara adoptarea 

prezentului proiect de hotarare de consiliu pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

obiectivului de investitie  „Amenajare grupuri sanitare la școala Petru Rareș Frumușița” – comuna 

Frumușița, județul Galați. 

 

 

 

Primar, 



        ROMANIA                                        VIZAT 

JUDETUL GALATI                            PRIMAR, 

COMUNA FRUMUSITA              Stoica Paraschiv 

Aparatul de specialitate al primarului  

Compartimentul financiar contabil 

Nr.   2953    /    20.05.2021 

 

 

         RAPORT DE SPECIALITATE  AL COMPARTIMENTULUI  FINANCIAR 

CONTABIL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 

FRUMUSITA 

                                                    

 

Privind:      aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pt investitia „Amenajare grupuri sanitare la 

școala Petru Rareș Frumușița” – comuna Frumușița, județul Galați  

 

Pentru realizarea acestei investitii a fost intocmita documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

prin care s-a descris situatia existenta, caracteristicile principale, costurile estimative si principalii 

indicatori tehnico-economici. 

Documentația tratează necesitatea investitiei data de faptul ca aceasta nu satisface cerinta 

igienico-sanitare actuale referitoare la activitatile de invatamant adapostite. 

Oportunitatea investitiei este permanenta data fiind importanta desfasurarii activitatilor 

educationale la standardele de calitate impuse de reglementarile in vigoare. 
Modernizarea clădirii studiate va conduce la creşterea calităţii infrastructurii educaționale, pentru 

asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a îmbunătăţirii participării populaţiei şcolare la 

procesul educaţional. Luând în considerare aceşti factori, putem concluziona că investiţia în infrastructura 

educaţională din localitate va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării şi dezvoltării tinerei 

generaţii, impact care se va menţine în mod durabil pe termen mediu şi lung.  

 

Prin realizarea investitiei se preconizeaza atingerea urmatoarelor obiective: 

         - cresterea calitatii infrastructurii educationale locale; 

         - cresterea nivelului educational la standardele europene; 

         - imbunatatirea participarii populatiei scolare la procesul educational; 

         - maximizarea conditiilor de siguranta a ocupantilor. 

 

Prin efectuarea lucrarilor de extindere in infrastructura educationala a Scolii generale Petru 

Rares Frumusita se urmareste asigurarea atat a functionalului educational, cat si a celui igienico-sanitar. 

 

Aceasta investitie prezinta multiple avantaje: 

         - atragerea copiilor catre mediu educational, in detrimentul ratei ridicate a abandonului scolar; 

     - adaugarea unui plus de valoare insemant pentru o scoala din cadrul comunei, prin extinderea 

acesteia cu  un grup sanitar, in conditii ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare 

reduse.         

                            

In cadrul acestui obiectiv se propun lucrari ce vor fi efectuate la nivelul constructiei existente si 

care vor avea un caracter de lucrari de extindere si dotare de ansamblu care vor genera lucrari specifice 

de refacere a finisajelor. 
Lucrările de extindere vizează construirea de grupuri sanitare pentru elevi, profesori și persoane cu 

dizabilități. Zona de extindere se va constitui sub forma unui L – corp de clădire cu dimensiunile în plan 

14,30 m x 6,30 m, regim de înălţime P, înălţime utilă parter 2,60 m, înălţime totală 4,04 m. Se propune 

realizarea unei extinderi orizontale a construcției existente, în varianta pe structură metalică cu închideri 

exterioare din panouri sandwich de 100 mm și compartimentări interioare realizate din gips carton.  

 

 



Descrierea lucrarilor: 

          - executia sistemului de fundatie pentru stalpi; 

          - montare structura metalica in cadre (stalpi si grinzi); 

          - montare stalpi metalici, grinzi metalice; 

          - montare pardoseli, tavane, pereti si tamplarie; 

          - montare panouri sandwich pentru inchiderea exterioara; 

         - se vor realiza trotuarele cu panta de 2-3% şi se vor prevedea rigole pentru colectarea şi evacuarea 

apelor pluviale; 

          - apele pluviale colectate de pe acoperișul construcției, vor fi dirijate prin intermediul jgheaburilor către 

burlanele de pe laturile clădirii, spre spațiul verde; 

           - perimetral clădirilor se vor realiza trotuare și alei de circulație pietonală; 

           - execuția sistemului de încălzire se va realiza cu panouri radiante de joasă temperatură ; 

      - executia instalatiilor electrice interioare de iluminat interior normal  si de  siguranta (pentru 

evacuarea cladirii, marcarea cailor de iesire); 

         - instalare corpuri de iluminat echipate cu surse LED; 

      - executia instalatiilor electrice de forta pentru panourile radiante aferente grupurilor sanitare si 

pentru boilerul electric; 

         - executie retea de alimentare cu apa; 

         - executie retea de canalizare; 

         - executie instalatii sanitare - apa rece, apa calda; 

         - executie instalatii sanitare - canalizare menajera; 

         - executia instalatiilor de incalzire cu panouri radiante de joasa temperatura electrice. 

 

  Pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare grupuri sanitare la școala Petru Rareș 

Frumușița”, valoarea totala generala este de  569.417,19 lei cu TVA conform devizului general din 

D.A.L.I. .  

  

Proiectul va fi finantat din fonduri de la bugetul local sau din Hotararea Guvernului 479. 

 

Avand in vedere prevederile Codului Administrativ consideram ca este necesara adoptarea 

prezentului proiect de hotarare de consiliu pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

obiectivului de investitie  „Amenajare grupuri sanitare la școala Petru Rareș Frumușița” – comuna 

Frumușița, județul Galați. 

 

 

Compartiment financiar - contabil 

Inspector, 
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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA 
________________________________________________________________ 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Amenajare 

grupuri sanitare la Şcoala Petru-Rareş Frumuşiţa-comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi 
 

INIŢIATOR: 

 

PRIMAR, 

STOICA PARASCHIV 

 

AVIZE NECESARE: 

- AVIZUL COMISIILOR DE SPECIALITATE 

ALE CONSILIULUI LOCAL FRUMUŞIŢA 

( COMISIA 1, COMISIA 2, COMISIA 3); 

-REFERATUL DE APROBARE AL 

PRIMARULUI 

- RAPORTUL DE SPECIALITATE AL 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL. 

- DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE 

INVESTITII AMENAJARE GRUPURI 

SANITARE LA ŞCOALA PETRU RARES-

FRUMUŞIŢA ÎNTOCMIT DE S.C. STRUCTI 

PUNCT S.R.L.  

 

PROIECTUL SE VA LUA ÎN DISCUŢIE LA 

ŞEDINŢA ORDINARǍ DIN  
 

 
ESTE DE COMPETENŢA CONSILIULUI LOCAL SǍ ADOPTE HOTǍRÂREA CU 

MAJORITATEA CONSILIERILOR LOCALI ÎN FUNCŢIE (ART. 139 DIN OUG NR. 57/03.07.2019 

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV). 

 
AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL DELEGAT U.A.T. FRUMUŞIŢA 

CRĂCIUN DESPINA 

 
 
 
CONSILIERI IN FUNCŢIE =  

CONSILIERI PREZENŢI =   

CONSILIERI ABSENŢI =  

ABSENT MOTIVAT = 

ABSENT NEMOTIVAT =    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA FRUMUŞIŢA 

- CONSILIUL LOCAL - 

 

 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

 

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici „pentru investiţia „Amenajare 

grupuri sanitare la Şcoala Petru-Rareş Frumuşiţa-comuna Frumuşiţa’’- comuna 

Frumuşiţa, judeţul Galaţi 
 

 
Iniţiator : Stoica Paraschiv, viceprimar al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi. 

Data depunerii: Înregistrat la nr. 2909/19.05.2021 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa 

ORDINARǍ din data de ..........., la care participă un număr de......consilieri, din totalul 

de..... consilieri în funcţie, adoptă prezenta hotărâre, cu un qvorum de..... voturi „pentru”, 

0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”; 

 

Având în vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Frumuşiţa,  înregistrat la nr. 

2909/19.05.2021; 

     - Raportul Compartimentului Financiar-contabil,  înregistrat la nr. 2909/19.05.2021 -                                   

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local al 

comunei Frumuşiţa; 

-Art. 44, alin. (1) şi art. 45 alin.(1) din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificarile şi completarile ulterioare; 

     -Art. 5,  alin. (1), lit b, punctul i), coroborate  cu art. 9 din HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru  al documentaţiilor tehnico-economice  aferente 

obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si 

completările ulterioare; 

    -Devizul general al obiectivului de investiţii amenajare grupuri sanitare la şcoala Petru 

Rareş-Frumuşiţa,  întocmit de S.C. STRUCTI PUNCT SRL; 

     În temeiul art.36 alin. 2 lit. b alin. 4 lit. d si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia  publica locală (r2) cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici „pentru investiţia „Amenajare 

grupuri sanitare la Şcoala Petru-Rareş Frumuşiţa-comuna Frumuşiţa’’, judeţul Galaţi; 

Art. 2.  -Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - judeţul Galați, va fi 

făcută publică prin grija secretarului comunei Frumușița prin afișare. 

Art. 3.-Primarul comunei Frumuşiţa prin serviciile de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotarâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Costea  Petru 

 ………………………………… 

 

 

                                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                   SECRETAR general delegat comună, 

                   Crăciun Despina 

                                                                          ………………………… 

 

 

 

 


	G:\backup\desktop\Update\Primaria Frumusita\2021\Iunie\30\4\1..Anunt aprobare indicatori  scoala.pdf
	G:\backup\desktop\Update\Primaria Frumusita\2021\Iunie\30\4\Referat de  aprob primar indic  grupuri san scoala(1).pdf
	G:\backup\desktop\Update\Primaria Frumusita\2021\Iunie\30\4\Raport de specialitate grup  sanitare scoala.pdf
	G:\backup\desktop\Update\Primaria Frumusita\2021\Iunie\30\4\2.1 HCL Aprobare indicatori Grupuri  sanitare scoala Petru R.pdf

