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Investiþii

Primãria Galaþi a demarat un
proiect de construcþie a 1.212 de
apartamente sociale. Proceduri le
pentru atribuirea lucrãrilor de execuþie
vor fi lansate în luna noiembrie.

Apartamente de trei camere
cu suprafaþa de 30 mp

Locuinþele vor avea suprafeþe foarte
mici, 15 mp suprafaþã utilã pentru
garsoniere, 22 mp suprafaþã utilã
pentru apartamentele cu douã camere
º i 3 0 m p s u p r a f a þ ã u t i l ã p e n t r u
apartamentele cu trei camere.

Mihai Costache, purtãtorul de cuvânt
al Primãriei Galaþi, ne-a precizat:

“Acestea sunt suprafeþele prevãzute
de lege pentru locuinþe sociale, nu
putem sã le facem de 80 mp. Sunt
locuinþe pentru persoane care nu au o
casã ºi nu îºi permit sã închirieze o
locuinþã pe piaþa liberã. Unii dintre ei
nu beneficiazã de alt venit în afarã de
ajutoarele sociale.”

O garsonierã va fi locuitã de o singurã
persoanã, un apartament de douã
camere va avea pânã la patru locatari,
iar pentru trei camere numãrul maxim
de locatari va fi de ºase persoane.

Locuinþele, o problemã de
maximã importanþã pentru
Galaþi

Locuinþele sociale reprezintã una dintre
cele mai importante probleme ale
Galaþiului. “În acest moment avem
peste 1.400 de solicitãri de locuinþe
s o c i a l e . A p r o x i m a t i v 8 0 % d i n
audienþele acordate în Primãria Muni-
cipiului Galaþi în mandatul fostului
primar au fost pe subiecte legate de
locuinþa socialã”, ne-a precizat domnul
Mihai Costache.

Din 1.416 familii/persoane care au
solicitat audienþe un numãr de 5.900 au
avut ca subiect locuinþa socialã. Unele
dintre aceste persoane au venit în
audienþã ºi de 27 de ori.

Proiectul prevede
construcþia a 23 de blocuri

Douã campusuri de locuinþe sociale vor
fi construite pe douã terenuri ale
primãriei , l ibere de orice sarcini .
Complexele vor cuprinde 23 de blocuri
cu un regim de înãlþime de parter +
douã etaje fiecare. În total vor fi 423 de
garsoniere, 552 apartamente cu douã
camere ºi 237 apartamente cu trei
camere.

Investiþia totalã se ridicã la 91,8
milioane lei iar perioada de implemen-
tare a proiectelor este un an ºi douã
luni. Indicatorii tehnico- economici
aferenþi celor douã proiecte au fost
aprobaþi în cadrul ºedinþei de consiliu
de la jumãtatea lunii septembrie a.c.

Ambele cartiere vor fi construite de la
zero, aºadar investiþiile vor include
realizarea drumurilor de acces, a reþe-

lelor de apã/ canalizare/electricã.
Din punctul de vedere al rezistenþei,

blocurile vor avea un sistem de fundare
format din grinzi continue aºezate di-
rect pe teren sau pe o pernã de piatrã
spartã sau loess. Structura de rezistenþã
va fi din pereþi de închidere tip sand-
wich ºi pereþi compartimentare izolaþi
termic ºi fonic.

Suprastructura va fi realizatã din
c a d r e m e t a l i c e t r a n s v e r s a l e
contravântuite centric cu diagonale în V
º i c a d r e m e t a l i c e l o n g i t u d i n a l e
necontravântuite.

Structura de rezistenþã a pereþilor va fi
unitarã atât pentru parter, cât ºi pentru
e t a j f i i n d a l c ã t u i t ã d i n p r o f i l e
galvanizate.

Învelitoarea va fi realizatã din panouri
tristrat, termoizolante, de tip sandwich,
cu minim cinci nervuri dispuse pe
panele metalice de acoperiº, realizate
din profile galvanizate.

Balcoanele vor fi realizate din planºeu
de beton armat ºi montanþi metalici din
þeavã pãtratã dispuse la colþuri ºi rigle
orizontale laminate.

Fiecare apartament va avea grup
sanitar ºi bucãtãrie. Unitãþile vor avea
uºã de intrare metalicã, ferestre cu
geam termopan, parchet.

T o t o d a t ã , l o c u i n þ e l e v o r a v e a
încãlzire electricã ºi boilere, de 40 ºi 60
de litri, pentru apã caldã.

Chiria va reprezenta maxim
10% din venituri

Locuinþele vor fi închiriate, potrivit legii
ele nu pot fi scoase la vânzare. Preþul
chiriei va fi calculat în funcþie de
venituri ºi va fi în cuantum de maxim
10% din venitul pe familie. Vor exista ºi
chiriaºi care nu vor plãti nicio chirie din
cauza veniturilor foarte mici.

Primãria va construi
1.200 de locuinþe sociale

Primãria Galaþi

Cartier/indicatori Complex Drumul Viilor Complex în Micro 17

Nr blocuri 8 15

Amplasament Str. Drumul Viilor, nr. 8 cartierul Micro 17, zona blocuri ANL

Valoarea investiþiei 33 milioane lei 58 milioane lei

Valoare lucrãri de construcþii + montaj 31 milioane lei 54 milioane lei

Preþul construcþiei (cu utilitãþi) 469,71 euro/mp fãrã TVA 453,31 Euro/mp fãrã TVA

Regim de inalþime P + 2 etaje P + 2 etaje

Unitãþi locative 216 cu o camerã, 192  cu douã camere ºi 48 cu
trei camere

207 cu o camerã, 360  cu douã camere, 189 cu
trei camere

Numãr total unitãþi 456 locuinþe 756 locuinþe

Suprafaþã teren 13.266 mp 26.497 mp

Amprenta la sol/bloc 527,8 mp 527 mp/bloc ºi 519 mp/bloc

Suprafaþã desfãºuratã/bloc 13.000 mp aprox. 1.560 mp

Încãlzire
încãlzire electricã ºi boilere, de 40 litri (pentru
garsoniere) ºi 60 de litri  (pentru apartamente de
2/3 camere), pentru apã caldã

încãlzire electricã ºi boilere, de 40 litri (pentru
garsoniere) ºi 60 de litri  (pentru apartamente de
2/3 camere), pentru apã caldã

Lungime drum acces 224 ml 205 ml

Lungime reþea de canalizare menajerã 335 ml 533 ml

Lungime reþea de canalizare pluvialã 277 ml 350 ml

Lungime reþea de apã 387 ml 669 ml

Evacuare ape pluviale colector existent pe str. Drumul Viilor colector existent pe ºoseaua de centurã, str.
Leonida Zamfirescu

Parcare 78 locuri 78 locuri

Teren sport 674 mp 990 mp

Construcþii conexe magazin, sediu administrativ, sediu Poliþia
Localã/punct sanitar

magazin, sediu administrativ, sediu Poliþia
Localã/punct sanitar
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