
ROMÂNIA                          PROIECT,                                        

JUDEŢUL GORJ                                                                         Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                 Secretarul Judeţului, 

                                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Avizul nr. 3/2019 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean 

Gorj, privind obiectivul de investiție Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Coșuri fum 

și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 

comuna Runcu, județul Gorj, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţie prevăzut la alin. (1) este de 408.570,42 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 180.134,87 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este de 4 luni. 

Art. 2 Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ:  

     Cosmin-Mihai Popescu                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ______ 2019 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



ROMÂNIA                               Anexa  

JUDEŢUL GORJ                                              la Proiectul de  Hotărâre nr.____din 27.06.2019 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

    Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj  

 

 

 

1. Indicatori maximali 

Valoarea totală (inclusiv TVA)         408.570,42 lei 

Valoarea totală (fără TVA)          343.602,34 lei 

      

din care: 

construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)       180.134,87 lei 

construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)        151.373,84 lei 

 

2. Indicatori minimali 

- Coș de fum din inox cu înălțimea H=18,00 m       2 buc. 

- Stație de dedurizare cu caracteristicile Qmax=8,4 mc/h, Qn=7,0 mc/h    1 buc. 

- Paratrăsnet            1 buc. 

 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

Nu este cazul 

 

4. Durata estimată de execuție          4 luni 

 

 

 

 

Preşedinte, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 Contrasemnează: 

Secretarul Judeţului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 

atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă 

indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean. 

De asemenea, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile 

deliberative, potrivit art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În cursul anului 2018 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

(D.A.L.I.) în vederea realizării obiectivului de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală 

termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, 

iar prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2019, au fost alocate fondurile necesare 

pentru elaborarea documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea 

proiectantului, asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, execuția 

lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții, cuprinde, ca elemente tehnico-

economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 

categorii de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economică constituită la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 3/2019, indicatorii tehnico-economici 

principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” este o unitate medicală amplasată în 

comuna Runcu, aflată la 17 km nord-vest de municipiul Târgu-Jiu, prin care se asigură asistența 

medicală de specialitate. În ultimii ani, prin investițiile realizate, a crescut gradul de confort al 

bolnavilor internați și a crescut numărul investigațiilor medicale datorită dotărilor cu aparatură 

medicală modernă. 

În prezent, producerea şi furnizarea agentului termic și a apei calde menajere necesare 

funcționării Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, se asigură prin centrala 

termică, clădirea în care sunt montate utilajele/echipamentele având suprafața construită de 

410,00 mp. 

În urma evaluării stării tehnice a celor două coșuri de fum aferente cazanelor, au fost 

evidențiate următoarele aspecte:  

- prezintă grad mare de uzură, având în vedere faptul că, de la darea în folosință și până în 

prezent, nu s-au efectuat intervenții de consolidare și reabilitare a acestora; 



- datorită infiltrațiilor și acțiunilor factorilor de mediu se constată degradarea pereților; 

- există pericol de desprindere a cărămizilor/placărilor exterioare.  

Coșurile de fum existente au fost dimensionate inițial pentru un anumit debit de gaze arse 

produse de cele trei cazane de apă caldă de tip Metalica și cazanele de abur, care au fost 

dezafectate. 

Cazanele de abur și cele de apă caldă au fost înlocuite cu cazane moderne, cu ardere 

completă, fapt ce impune dezafectarea coșurilor de fum existente și montarea unor coșuri de fum 

adecvate, care să asigure un tiraj real pentru gaze și implicit un randament optim al arderii, cu un 

consum redus de gaze. 

Anterior, în perioada 2008-2009, în cadrul lucrărilor de reabilitare termică a spitalului, a fost 

înlocuită tâmplăria exterioară de lemn și înlocuite două cazane termice cu echipamentele aferente, 

fără a se interveni asupra coșurilor de evacuare a gazelor arse. 

După finalizarea, în anul 2011, a lucrărilor executate în cadrul proiectului ,,Energia solară, 

o alternativă pentru viitor - Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum 

cu sisteme care utilizează energia solară, eoliană și geotermală și care conduc la îmbunătățirea 

calității aerului, apei și solului în locația Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa”, s-a constatat că 

instalațiile sistemului, integrat în cadrul instalației de preparare apă caldă menajeră, prezintă 

depuneri de calcar, ca urmare a durității apei. 

Astfel, pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, se impune 

înlocuirea coșurilor de fum din carul centralei termice, precum și montarea unei stații de 

dedurizare. 

Principalele categorii de lucrări ce urmează a se executa în cadrul obiectivului de investiție, 

sunt: 

- Lucrări de demolare - desfacere totală a coșurilor de fum; 

- Lucrări de finisaje interioare si exterioare; 

- Lucrări de rezistență și amenajare exterioară; 

- Instalația de paratrăsnet și priza de pământ; 

- Instalații sanitare; 

- Alimentarea cu apă dedurizată a circuitelor de încălzire; 

- Instalații termice. 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație 

dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna 

Runcu, județul Gorj, sunt: 

1. Indicatori maximali 

Valoarea totală (inclusiv TVA)         408.570,42 lei 

Valoarea totală (fără TVA)          343.602,34 lei 

din care: 

construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)       180.134,87 lei 

construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)        151.373,84 lei 

2. Indicatori minimali 

- Coș de fum din inox cu înălțimea H=18,00 m       2 buc. 

- Stație de dedurizare cu caracteristicile Qmax=8,4 mc/h, Qn=7,0 mc/h    1 buc. 

- Paratrăsnet            1 buc. 



3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

Nu este cazul 

4. Durata estimată de execuție          4 luni 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, se regăsesc în devizul 

general estimativ. 

Faţă de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală 

termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

este legal şi oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 91, alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor 

privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă documentaţiile 

tehnico-economice pentru lucrările de interes judeţean. 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată 

cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, documentaţiile tehnico-economice 

ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

În cursul anului 2018 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

(D.A.L.I.) în vederea realizării obiectivului de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală 

termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, 

iar prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2019, au fost alocate fondurile necesare 

pentru elaborarea documentației tehnice și asigurarea serviciului de asistență tehnică din partea 

proiectantului, asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, execuția 

lucrărilor și achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale. 

Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții cuprinde, ca elemente tehnico-

economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 

categorii de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economică constituită la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 3/2019, indicatorii tehnico-economici 

principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

Descrierea investiției 

Situația existentă a obiectivului de investiție 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” este o unitate medicală amplasată în 

comuna Runcu, aflată la 17 km nord-vest de municipiul Târgu-Jiu, prin care se asigură asistența 

medicală de specialitate. În ultimii ani, prin investițiile realizate, a crescut gradul de confort al 

bolnavilor internați și a crescut numărul investigatiilor medicale datorită dotărilor cu aparatură 

medicală modernă. 

Centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, asigură 

producerea şi furnizarea agentului termic și a apei calde menajere necesare funcționării unității 

medicale, clădirea în care sunt montate utilajele/echipamentele având regim de înălțime parțial 

subsol și parter, suprafața construită de 410,00 mp și suprafața construită desfășurată de 646,00 

mp. 

Ca urmare a analizei efectuate asupra stării tehnice a celor două coșuri de fum aferente 

cazanelor, s-au identificat următoarele aspecte:  



- prezintă grad mare de uzură, având în vedere faptul că, de la darea în folosință și până în 

prezent, nu s-au efectuat intervenții de consolidare și reabilitare a acestora; 

- se constată degradarea pereților datorită infiltrațiilor și acțiunilor factorilor de mediu; 

- prezintă pericol de desprindere a cărămizilor/placărilor exterioare.  

Coșurile de fum existente, cu înălțimea de 18 m, sunt din cărămidă fiind amplasate pe latura 

estică a centralei termice. Acestea au fost dimensionate inițial pentru un anumit debit de gaze arse 

produse de cazanele de abur care în prezent sunt dezafectate și cele de apă caldă de tip Metalica – 

3 bucăți, care au fost înlocuite în timp. 

Cazanele de abur și cele de apă caldă au fost înlocuite cu cazane moderne, cu ardere 

completă, fapt ce impune dezafectarea coșurilor de fum existente și montarea unor coșuri de fum 

adecvate, care să asigure un tiraj normal pentru gaze și implicit un randament optim al arderii, cu 

un consum redus de gaze. 

   
 

  

Clădire Centrală termică Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” 

 

Menționăm faptul că, în cadrul lucrărilor de reabilitare termică a spitalului, executate în 

perioada 2008-2009, s-a realizat termosistemul, respectiv a fost înlocuită tâmplăria exterioară de 

lemn și înlocuite două cazane termice cu echipamentele aferente, fără a se interveni asupra 

coșurilor de evacuare a gazelor arse. 

De asemenea, de la finalizarea, în anul 2011, a lucrărilor executate în cadrul proiectului 

,,Energia solară, o alternativă pentru viitor - Completarea sistemului clasic de producere a apei 

calde de consum cu sisteme care utilizează energia solară, eoliană și geotermală și care conduc 



la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului în locația Spitalul de Pneumoftiziologie 

Dobriţa”, s-a constatat că instalațiile sistemului, integrat în cadrul instalației de preparare apă 

caldă menajeră, prezintă depuneri de calcar, ca urmare a durității apei. 

Astfel, pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, se impune 

înlocuirea coșurilor de fum din cadrul centralei termice, precum și montarea unei stații de 

dedurizare. 

Descrierea   lucrărilor de  bază  incluse in soluția tehnică  

A. Construcții  și arhitectură 

Lucrări de demolare - desfacere totală a coșurilor de fum 

Principalele lucrări de demolare – desfacere totală a coșurilor de fum, vor consta în: 

- desfacerea zidăriei de cărămidă de pe cele două coșuri; 

- desfacerea elementelor din beton;  

- îndepărtarea molozului rezultat; 

Demolarea fiecărui coș de fum, se va realiza în următoarele etape: 

 încetarea activităților din jurul construcției; 

 suspendarea utilităților care împiedică buna desfășurare a intervenției asupra coșului. 

 demontarea canalelor de fum din țeavă rotundă care se face prin tăiere (dacă este cazul) precum 

și demolarea canalelor de fum interioare; 

 demolarea zidăriei de cărămidă și a elementelor din beton începând cu capătul turnului, după 

montarea schelelor pe tot perimetrul coșului. 

Fundațiile coșurilor nu se vor demola, pentru a nu fi afectată structura clădirii centralei 

termice. 

Lucrări de finisaje interioare si exterioare 

- se vor executa reparații  locale la tencuieli pe toate suprafețele afectate de lucrările de 

demolare coșuri de fum (interioare și exterioare); 

- se vor executa finisaje cu tinci la pereți,  acolo  unde  acesta  a fost  degradat  după demolarea 

elementelor de coș; 

- se vor realiza la interior și exterior vopsitorii cu vopsea lavabilă pe zonele afectate de lucrările 

de demolare; 

Lucrări de rezistență și amenajare exterioară 

- se vor realiza două fundații din beton armat pentru susținerea fermei metalice pe care se vor 

monta coșurile de fum proiectate. Fundațiile noi proiectate nu vor afecta stabilitatea clădirii 

pentru centrala termică, ele sunt amplasate la 1,70 m față de peretele clădirii; 

- se va realiza o construcție metalică dreptunghiulară din țeava metalică cu înălțimea de 15,00 

m, pe care se vor monta coșurile de fum; 

- trotuarul existent din jurul clădirii, având lățimea de 0,8 m și panta de 1% spre exterior se va 

reface pe o lungime de 3,00 ml,  aceste lucrări fiind necesare după execuția fundației metalice 

pentru susținerea coșului proiectat; 

- rigola existentă pe spatele clădirii centralei se va reface pe o lungime de 3,00 ml după execuția 

fundațiilor;  

- se vor realiza reparații la șarpantă după demolarea coșurilor cu elemente din lemn tratate 

ignifug; 

- se  vor executa reparații la învelitoarea din tablă în zona afectată de demolarea coșurilor. 

B. Instalații 

În cadrul obiectivului de investiție, se impune realizarea instalației de protecție contra 

loviturilor de trăsnet, pentru supratensiuni de orice natură fiind prevăzut un descărcător de 

supratensiune în tabloul electric de distribuție, imediat după întrerupătorul general. 



 

Instalația de paratrăsnet și priza de pământ 

S-a prevăzut o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA), amplasat în cel 

mai înalt punct al construcției (pe lângă unul din coșurile de fum). 

Lungimea catargului pe care se va monta PDA-ul va fi aleasă astfel încât vârful acestuia  să 

fie cu cel puțin 2 m deasupra celui mai înalt punct al zonei pe care o protejează (partea superioară 

a coșurilor de fum). 

Catargul va fi din țeava metalică din OL-Zn, în vârful căruia se va monta PDA-ul. 

Dimensiunile geometrice ale clădirii de protejat impun existența a două coborâri. 

Conductoarele de coborâre vor fi din platbanda de OL Zn 25x4 mm și se vor fixa pe coș 

până la scheletul metalic de susținere a coșurilor de fum, respectiv pe scheletul metalic de 

susținere al coșurilor de fum, până la bază, cu ajutorul unor piese speciale, prefabricate. 

Distanța dintre două puncte de fixare pe verticală va fi de 1,0 m. 

Conductoarele de coborâre se vor prevedea cu câte o piesă de separație la locul de racordare 

cu conductorul de legare la priza de pământ.  

Priza de pământ va fi din electrozi din țeavă de oțel zincat cu Ø2 1/2" și 1,5 m lungime, 

dispuși în pământ la 3 m distanță unul de altul și legați între ei cu platbanda OL Zn 40 x 4 mm, cu 

rol de electrozi orizontali. 

Priza de pământ artificială, fiind utilizată doar de instalația de protecție contra loviturilor de 

trăsnet, va avea rezistența de dispersie mai mică de 10 ohmi. 

Instalații sanitare 

Instalațiile sanitare proiectate cuprind alimentarea cu apă dedurizată a circuitelor de 

încălzire, respectiv preparare apă caldă menajeră. 

Apa dedurizată va fi preparată cu ajutorul unei stații de dedurizare industrială, de 

capacítate mare (maxim 8,4 mc/h). 

Pentru a asigura apa dedurizată continuu (24 din 24 ore), se va utiliza o stație de dedurizare 

dúplex. 

În timpul funcționării stației de dedurizare, cationitul (rășină sintetică ce deține pe legăturile 

chimice sodiu) atrage calciu si magneziu și alți cationi eliberând în schimb Na. După o anumită 

cantitate de apă, capacitatea de schimb se epuizează și este necesară regenerarea. 

Se vor folosi țevi de polipropilenă reticulară (PPR) pentru transportul apei reci, nefiind 

necesară izolarea termică a conductelor. 

Alimentarea cu apă dedurizată a circuitelor de încălzire 

Completarea agentului termic de încălzire se va face cu ajutorul unui grup de încărcare 

existent, automat, la scăderea presiunii din circuitele de încălzire, comanda grupului de 

încărcare fiind dată de un presostat cu contact electric reglat, la o presiune mai mică cu circa 0,5 

bar sub presiunea circuitului de încărcare. 

Alimentarea cu apă dedurizată a circuitelor de încălzire este aleatorie atât ca periodicitate 

cât și ca volum necesar, depinzând de avariile (pierderile de agent termic de încălzire 

accidentale). 

Pentru prepararea apei calde menajere se utilizează un sistem format din boilere de 

preparare și stocare apă caldă menajeră cu serpentină, agentul de încălzire fiind furnizat de un  

grup de panouri solare prin intermediul a 2 grupuri de pompare cu schimbătoare de căldură în 

plăci.  

Protejarea schimbătoarelor de căldură în plăci, precum și a boilerelor de preparare și 

stocare apă caldă menajeră, se face utilizând apă dedurizată. 

Intervențiile în instalația de preparare apă caldă menajeră constau în intercalarea stației de 

dedurizare în circuitul de alimentare cu apă rece a boilerelor și schimbătoarelor în plăci. 

În urma evaluărilor efectuate, pentru a satisface consumul de apă din orele de vârf, un 

volum maxim de apă tratată de 8,4 mc/h este mai mult decât suficient. 



 

Instalații termice 

După demolarea canalului de fum și a coșurilor existente, se vor monta coșuri de fum din 

inox, izolate, cu pereți dubli. 

Coșul de fum are ca domeniu de utilizare evacuarea, cu tiraj natural, a gazelor de ardere 

provenite din generatoarele de căldură, care funcționează cu combustibil solid, lichid sau gazos.  

În cazul sistemului ales, prin prevederea unor garnituri de etanșare la nivelul îmbinărilor 

componentelor, se obține o clasă de etanșeitate superioară, creându-se astfel posibilitatea utilizării 

acestui tip de coș de fum și în cazul cazanelor cu condensare. 

 Coșul de fum este de tipul triplu strat compus dintr-un perete interior de 0,5 mm grosime, un 

perete exterior de 0,6 mm grosime ambele realizate din oțel inoxidabil și o termoizolație de 25 

mm. 

Coșul de fum ales elimină atât incendiile care sunt provocate de acest tip de echipamente, 

cât și riscul de intoxicații cu monoxid de carbon. 

Tronsoanele coșului de fum au lungimea de 1,00 m, fiind ușor de montat, rigiditatea 

sistemului fiind asigurată de structura metalică de care se fixează. 

Coșul de fum va avea un diametru interior de 400 mm, un diametru exterior de 450 mm  și o 

înălțime de 18,00 m. 

Elementele componente ale coșului de fum sunt: 

- element de bază + colector de condens; 

- placă de descărcare; 

- console de descărcare; 

- racord ușiță curățare depresiune; 

- racord de fum; 

- elemenți de tubulatură  de 1,00 m lungime; 

- coliere de fixare; 

- element terminal conic; 

- element de compensație; 

- element de trecere; 

- accesorii antipluvial. 

Canalul de fum aferent fiecărui cazan va fi din același material ca cel folosit la coș. 

În calculul coșului de fum s-a ținut cont de: 

- necesitățile funcționale ale cazanului; 

- tirajul forțat care poate acoperi pierderile de sarcină pe traseul canal de fum - coș (cazan 

prevăzut cu arzător presurizat); 

- normele de protecție a mediului care impun limitarea emisiilor de poluanți rezultați din procesul 

de ardere a combustibililor în focarele cazanelor. 

La documentația tehnico-economică elaborată, s-au obținut următoarele avize și acorduri de 

principiu: 

- Clasarea notificării - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nr. 4238/06.05.2019; 

- Adresa nr. 3273-280/03.05.2019 transmisă de Direcția de Sănătate Publică, prin care se 

comunică faptul că documentația tehnică nu face obiectul reglementărilor sanitare prevăzute de 

Ordinul M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu documentaţia tehnico-economică elaborată pentru obiectivul de 

investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, au rezultat următoarele elemente 

caracteristice: 

1. Indicatori maximali 

Valoarea totală (inclusiv TVA)         408.570,42 lei 

Valoarea totală (fără TVA)          343.602,34 lei 



din care: 

construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)       180.134,87 lei 

construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)        151.373,84 lei 

2. Indicatori minimali 

- Coș de fum din inox cu înălțimea H=18,00 m       2 buc. 

- Stație de dedurizare cu caracteristicile Qmax=8,4 mc/h, Qn=7,0 mc/h    1 buc. 

- Paratrăsnet            1 buc. 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

Nu este cazul 

4. Durata estimată de execuție          4 luni   

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, se regăsesc în devizul 

general estimativ. 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem 

spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj. 

 

 

 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean 
 

Director executiv, 

Cornel Lucian Cimpoieru 

 

 

Director executiv adjunct,     

George-Cosmin Bajmatără 

 

 

Şef serviciu, 

Elena Letiţia Găucă 


