ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr._________
Din 94,, O P/Privind: Aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE
caiet de sarcini, în vederea elabor ării documenta ţiei de avizare a lucrărilor de
interventii pentru proiectul Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci, judetul
Gala ţ i, Etapa I
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 37979 din 10.07.2017
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.07.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr. 37978 din 10.07.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Drumuri înregistrat sub nr. 37977 din 10.07.2017;
- raportul/rapoartele de avizare alIale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 si 5;
În baza prevederilor:
- Art. 1, alin. (2), Art. 3, Art. 4, Art. 9 si anexele 1 si 2 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice;
- Programului Naţional de Dezvoltare Local ă - Ghid de implementare;
- Art. 7, alin. (1), lit. (e) din OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului Na ţional de
Dezvoltare Local ă;
- Art. 44, alin. (1) si Art. 45, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finan ţele pubilce locale cu
modificările si completările ulterioare;
- Art. 36 alin. (2), lit. (b) si lit. (d) si alin. (4), lit. (d), alin. (6) Iit. (a), pct. 11 si 13 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;
- Art. 45, alin. (2), Iit. (d) si (e) si Art.1 15 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOT Ă R Ă

TE:

Art. 1. Se aprob ă NOTA CONCEPTUALĂ în vederea elabor ării documentaţiei de
avizare a lucră rilor de interven ţii pentru proiectul Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci,
judeţul Galaţi, Etapa I prevăzută la Anexa nr.1 care face parte integrant ă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă TEMA DE PROIECTARE - caiet de sarciui, în vederea elabor ării
documenta ţiei de avizare a lucr ă rilor de interven ţii pentru proiectul Modernizare str ăzi în
Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, Etapa I prev ăzută la Anexa nr.2 care face parte integrant ă
din prezenta hot ărâre.
Art. 3. - Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci.
Art. 4. - Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă ce!or interesa ţi prin grija Secretarului Municipiului
Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. 37978/10.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: Aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE - caiet de
sarcini, în vederea elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de interven ţii pentru
proiectul Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, Etapa I

Dezvoltarea economic ă a municipiului si îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor
constituie obiectivul esen ţial al Administraţiei Locale.
Modernizarea si dezvoltarea unei localit ăţi, atragerea investi ţiilor profitabile pentru comunitatea
locală nu se poate face far ă realizarea unei infrastructuri rutiere moderne.
Din aceste considerente, modernizarea si reabilitarea re ţelei de drumuri constiuie o prioritate.
Având în vedere caracterul de interes public al lucr ărilor de realizarea investi ţiei Modernizare
străzi în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I, având în vedere acordul exprimat prin HCL
nr.47 din 10.03.2017 privind privind depunerea de c ătre Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finanţare
prin Programul Naţional de Dezvoltare Local ă precum si necesitatea parcurgerii etapelor prev ăzute de
lege,
propun aprobarea fazelor NOT Ă CONCEPTUALĂ si TEMĂ DE PROIECTARE - caiet de sarcini, în
vederea elaborării si achiziţionării documentaţiei de avizare a lucr ărilor de interven ţii.
Prezentul proiect de hot ărâre întrunete condi ţiile de legalitate fapt pentru care, îl propun spre
dezbatere si aprobare.

PRIMAR,
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
BIROU CADASTRU, FOND LOCATIV, DRUMURI
NR. 37977/10.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE - caiet de
sarcini, în vederea elaborării documenta ţiei de avizare a Iucr ărilor de interven ţii pentru
proiectul Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I
Datorită traficului intens si agenţilor atmosferici, fenomenului de înghe ţ - dezgheţ, suprafaţa
carosabil ă a străzilor asfaltate, betonate cât si balastate din municipiul Tecuci a suferit degrad ări
importante, au ap ărut fisuri si faianţări, gropi, s-au produs v ăluriri si refulări ale suprafe ţelor asfaltate,
fisuri si gropi în îmbrăcămintea betonată, gropi, văluriri si făgae pe străzile balastate. Aceste defecte
îngreunează traficul rutier, creeaz ă disconfort si pun în pericol siguranţa circulaţiei.
Dezvoltarea unui proiect de investi ţii privind modernizarea în ansamblu a drumurilor din Municipiul
Tecuci, va rezolva deficien ţele menţionate mai sus si va avea un impact pozitiv asupra calit ăţii
circulaţiei pe drumurile publice.
o amânare a realiz ării unui astfel de proiect va continua sa men ţină un trafic auto si pietonal foarte
deficitar în cartierele Municipiului Tecuci, cu efecte negative asupra întregii comunit ăţi.
Lungimea totala a drumurilor propuse în etapa I pentru reabilitare este de cca. 9306 ml.
In conformitate cu prevederile Art.1, alin.(2), Art.3 si Art.5, alin. (2) din H.G. nr.907/2016 privind
etapele de elaborare si conţinutul cadru al documenta ţiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivelor / proiectelor noi de investi ţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de interven ţii la
construcţii existente i a altor lucr ări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realiz ării de active fixe
de natura domeniului public i/sau privat aI statului/ unit ăţii administrative - teritoriale, finan ţate din
fonduri publice, etapa 10 constituie elaborarea si aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare.
Nota Conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investi ţiei în scopul justific ării
necesităţii si oportunităţii realizării unui obiectiv de investi ţii finanţat total sau parţial din fonduri
publice. Prin nota conceptua! ă întocmită în conformitate cu conţinutul cadru prevăzut în anexa 1 la HG.
nr.907/20 1 6,au fost evidenţiate datele preliminare necesare implement ării obiectivului de investiţii
propus si s-au prezentat informa ţii cu privire la estimarea suportabilit ăţii investiţiei publice.
Tema de proiectare este documentaţia întocmită de beneficiarul investi ţiei sau după caz, de către
proiectanţi/consultanţi în scopul exprimării intenţiilor inyestiţionale si nevoilor func ţionale evidenţiate în
nota conceptual ă, determinând concep ţia de realizare a obiectivului de investi ţii, în funcţie de
condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protec ţie a mediului natural si a
patrimoniului cultural sau alte condi ţionări specifice obiectivului de investi ţii. Tema de proiectare a fost
întocmită în conformitate cu con ţinutul cadru prevăzut în anexa 2 la HG. nr.907/201 6.
Elaborarea documenta ţiei de avizare a Iucră rilor de interven ţii este condi ţionată de aprobarea
prealabil ă a notei conceptuale si a temei de proiectare / caiet de sarcini.
In baza prevederilor Art.36, alin.(2), lit.(b) si lit. (c), Art.115. alin. (1), lit.(b), coroborat cu prevederile
Art. 45, alin. (1) din Legea nr.21 5/2001 privind administra ţia publică local ă, republicat ă cu modificările
i cornpletările ulterioare, supunem dezbaterii si aprobării Consiliului Local proiectul de hot ărâre
întocrnit.
efBirou Cadasi-tru, Fond Locativ, Drumuri,
Iug. Tudor Gabriela Andreiana
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Nr. 37789 din 07.07.2017

NOTĂ CONCEPTUALĂ
Servicii de elaborare (proiectare)
a documenta ţie de avizare a lucr ărilor de intervenţii
pentru proiectul Moderuizare str ăzi Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I,

Cod CPV 79314000-8

-

Elaborare documenta ţie de avizare a lucr ărilor de interven ţii

Nota conceptual ă face parte iiitegrant ă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza c ărora se elaboreaz ă, de către fiecare ofertant, propunerea tehnic ă si financiară
pentru elaborare: documenta ţie de avizare a Iucr ărilor de interven ţii pentru proiectul
Modernizare, str ăzi Municipiul Tecuci, jude ţul Gala ţi, Etapa I

1. Informaţii generale privind obiectivul de investi ţii propus
1 1. Denumirea obiectivului de investiţii: Modernizare străzi Municipiul Tecuci, judeţul
.

Galaţi, Etapa I, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi
1.2. Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Tecuci,
Amplasamentul investiţiei: Municipiul Tecuci;

1 .3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul
1 .4. Beneficiarul investi ţiei: U.A.T. Municipiul Tecuci.
Obiectivul principal aI contractului: prestarea de servicii de elaborare (jroiectare):
Documentaţie de avizare a lucr ărilor de intervenţii,Modernizare străzi Municipiul Tecuci,
judeţul Galaţi, Etapa I în vederea ob ţinerii finanţării proiectului prin Programul Na ţional de
Dezvoltare Local ă coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale si Administraţiei Publice ce
stabi1ete cadrul legal pentru implementarea proiectelor de importan ţă naţională ce susţin
dezvoltarea regional ă prin realizarea unor lucr ări de infrastructur ă rutieră, tehnico edilitară si SOCiOeducativă.
2. Nccesitatea şi oportunitatea obicctivului de investi ţii propus.

2.1. Scurtă prezeutare privind:
a) deficienţe ale situaţiei actuale:
Datorită traficului intens si agen ţilor atrnosferici, fenornenului de înghe ţ dezgheţ, suprafaţa
carosabilă a străzilor asfaltate, betonate cât si balastate din rnunicipiul Tecuci a suferit degrad ări
ilnportante, au ap ărut fisuri s i faiantări, gropi, s-au produs v ăluriri şi refulări ale suprafeţelor asfaltate,
e balastate. Aceste defecte
fisuri si gropi în îmbr ăcăinintea betonat ă, gropi, văluririi făgae pe străzil
îugreuneaz ă traficu1 ruiier, creeaz ă disconfort si pUli în pericol sigurari ţa circulaţiei.
Lungimea totala a drurnurilor pi-opuse în etapa I pentru reabilitare este de cca. 9306 mI. si se
prezintă astfel în furic ţie de repartizaiea pe cartiere si natura îrribr ăcămintii rutiere:
-

NR
CRT

CARTIER

1 CERNICARI
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

.

DENUMIREA STRAZII
AVRAM IANCU
NICOLAE B ĂLCESCU
MALULUI (tronson cuprins între str.
Avram Iancu si str. Cocor ă ti)

CRIVIŢENI

PLT.STOICESCU
LASCAROV MOLDOVEANU
FDT. PLUGULUI
CONSTANTIN RADOVICI
DIMITRIE HÂRLESCU (tronson cuprins
între str. Ec. Teodoroiu si str. 1 Decembrie
PO ŞTA
1918)
DRAGOŞ VODĂ (tronson cuprins între str.
D. Hârlescu si str. Decebal)
RODNEI
ZIMBRULUI
AUREL VLAICU
N. BĂLCESCU CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
MĂRĂŞEŞTI
ALTE ZONE
ALEXANDRU CEL BUN
SFINŢII VOIEVOZI

17

MIHAI EMINESCU

18
19

VASILE LUPU
PIEŢEI
TOTAL

îmbrăcă minte
.

beton
beton
beton

L NGIME
UM
691
1600
150

710 ml asfalt
320m1 balast
balast
balast
balast
asfalt

1030
1325
340
215

420
balast
balast
balast
balast
balast
balast
asfalt
asfalt
asfalt /
bolovani de râu

140
260
140
117
587
800
514
200

420
balast/bolovani
de râu
asfalt

207
150
9306

De menţionat că, străzile dispun de utilităţi edilitare, ap ă, canalizare, electricitate si parţial reţea de
, alimentare cu gaze naturale dar, cea mai mare parte dintre ele nu sunt echipate cu re ţea de canalizare
pluvială. Colectarea si evacuarea apelor pluviale este considerata a fi una dintre cele mai mari probleme
a traseelor studiate, iar prin proiectul de reabilitatre si modernizare a str ăzilor, se are in vedere si
rezolvarea acesteia prin realizarea unui carosabil adecvat si a unor lucrări de artă si inginere şti specifice
drumurilor.
În afara deficienţelor semnalate în carosabil dar si alaturat acestuia, complet ăm cu faptul c ă în
urrna realiz ării unui proiect de extinderea re ţelelor de apă si apă uzată, au aparut numeroase tas ări
longitudinale si transversa]e care îngreuneaz ă traficul auto.
De subliniat este c ă, circulaţia pietonală este influenţată de lipsa trotuarelor, sau existenţa unor
trotuare irnpracticabile ( str. Pie ţei, str. Vasile Lupu, str. Mihai Erninescu, str. Sfin ţii Voievozi), a
refugiilor si a sta ţii]or amenajate. În prezent circula ţia pietonal ă pe str ăzile balastate se desfaoara
exclusiv pe carosabil, existând un risc permanent de accidentare a pietonilor. Deasemeni, din cauza
lipsei unui profil transversal consolidat si bine înclinat spre zoneie rnarginale, unde exista cateva rigole
amenajate, în realitate apa pluvial ă se scurge pe carosabil, antrenând halastui, se creaz ă numeroase
şanţuri în zona carosabilului.
Pe strada Avram Iancu, strad ă bctonata cu rigole dalate apa iretoric ă a produs despriderea daleor si

a creat adev ărate caverne sub carosabil existând pericolul surp ării acestuia.
În concluzie, din cele prezentate mai sus, se constat ă existenţa unor deficien ţe majore ale
drumurilor, unde circulaţia auto si pietonală este foarte deficitar ă si de cele mai multe ori neconform ă
normelor circulaţiei pe drumurile publice.
Dezvoltarea unui proiect de investi ţii privind modernizarea în ansamblu a drumurilor din
Municipiul Tecuci, va rezolva deficien ţele menţionate mai sus si va avea un impact pozitiv asupra
calităţii circulaţiei pe drumurile publice.
O amânare a realiz ării unui astfel de proiect va continua sa men ţină un trafic auto si pietonal foarte
deficitar în cartierele Municipiului Tecuci, cu efecte negative asupra întregii comunit ăţi.
În teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci, se afia un proiect similar, în lungime totala de
15.444,00 ml în fază de finaţare.
Se propune astfel realizarea unui proiect similar, cu impact pozitiv asupra comunit ăţii având în
vedere cre şterea lungimii străzilor asfaltate. Dezvoltarea si modernizarea re ţelei stradale din Municipiul
Tecuci este un obiectiv general si permanent, avut mereu în vedere la realizarea proiectelor de investi ţii.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investi ţii.
Potenţialul de promovare si dezvoltare a obiectivului de investi ţii asigură prerriisele materiale
necesare realizarii unui proces de dezvoltare la nivel european a municipiului.
Această investiţie aduce plus valoare vie ţii din localitate pentru c ă:
- Se creeaz ă un cadru prielnic dezvolt ării economice a comunităţii;
- Se îmbunătăţesc condiţiile de mediu prin reducerea polu ării, diminuarea cantităţilor de praf si
zgomot;
- Se îmbunătăţesc semnificativ condiţiile igienico - sanitare a riveranilor;
- Se reduce semnificativ riscul accidentelor rutiere soldate cu pagube materiale si sau victime omenti.
- Se aduc îmbun ătăţiri importante asupra infrastructurii rutiere.
Oportunitatea investi ţiei este dată de existenţa fondurilor dedicate dezvolt ării infrastructurii
rutiere, prin Programul Na ţional de Dezvoltare Local ă.
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealiz ării obiectivului de investiţii.
Nerealizarea obiectivului de investi ţii ar însemna menţinerea riscurilor privind desfaurarea
traficului auto si pietonal, menţinerea si chiar creterea gradului de poluare, frânarea dezvolt ării
economice a comunit ăţii prin limitarea mobilităţii si accesibilităţii rutiere; creterea costurilor de
întreţinere, iar pe termen scurt si mediu, eforturi pentru între ţinere/reabilitare prin aloc ări bugetare
ce vor afecta alte proiecte de investi ţii.
2.2. Prezentarea, dup ă caz, a obiectivelor de investi ţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu
obiectivul de investiţii propus, existente în zon ă, în vederea justific ării necesităţii realizării
obiectivului de investiţii propus.
In prezent pe teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci se afi ă în curs de execuţie obiectivul
de investiţii Modernizare zonă interblocuri, parc ări, alei pietonale, zone verzi realizat în
proportţie de 95%.
In fază de proiectare sunt urm ătoarele obiective de investi ţii Extindere reţea canalizare
menajeră str.Decebal, Extindere re ţea canalizare menajer ă str. Rodnei si Drago Vod ă ,
Modernizare str. Stefan ce] Mare, Modernizare str. Lihert ă ii si Andrei aguna, Modernizare
str. Ioan Ţau i în fază de achiziţie Modernizare B-dul Victoriei, Modernizare str. Mihail
Kogălniceanu (tronson Gară de Sud - blocuri CFR). O dat ă cu finalizarea execu ţiei reţelei de
canalizare rnenajer ă pe străzile Rodnei, Decebal si Dragos Vod ă vor 11 îndeplinite condi ţiile
modernizării străzilor asigurând în acest fel o continuitate a re ţelei stradale asfa1tate.
La acest rnoment, în Municipiul Tecuci exist ă un rnare rjnrn ăr dc străzi neasfaltate care sunt
echipate complet cu retele de utilit ăţi publicc si care ]3i-eiau fluxurile de trafic dn zonele funciona1e

i le dirijeaza spre str ăzile de legătură sau magistrale ori care asigur ă accesul la locuin ţe si pentru
servicii curente sau ocazionale. Necesitatea amenaj ării, reabilit ării si sau moderniz ării acestor str ăzi
este dat ă de crearea unei re ţele stradale moderne care s ă asigure un trafic fluent si să aduc ă un plus
confort cet ăţenilor care în fond costituie atributul civiliza ţiei.
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prinacte normative, în cadrul c ărora se poate încadra obiectivul de investi ţii propus.
In Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2014 - 2020, aprobat ă prin
HCL nr.112/20.04.2015, Prioritatea 3 Dezvoltarea infrastructurii de transport, Masura 3.2
Crearea irifrastructurii rutiere necesare descongestion ării si fluidizării traficului intern si
îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei există obiectivul specific 2 Creterea accesibilit ăţii si
mobilităţii în municipiul Tecuci unde au fost prev ăzute modernizarea si reabilitarea str ăzilor în
special cele pietruite, crearea si sau modernizarea de trotuare, rigole, parc ări, treceri de pietoni.
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri interna ţionale ale statului care oblig ă partea român ă la
realizarea obiectivului de investi ţii - Nu este cazul
2.5. Obiective generale, preconizate a f1 atinse prin realizarea investi ţiei.
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investi ţiei sunt reabilitarea unui num ăr de 5
străzi asfaltate si modernizarea unui num ăr de 14 străzi balastate prin aternerea unui covor asfaltic,
realizarea de rigole pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale, accese auto si pietonale, trotuare.
Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezint ă Obiectivului specif1c 2 Creterea
accesibilităţii si mobilităţii în municipiul Tecuci. Acest proiect este dedicat întregii comunit ăţi.

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3. 1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţia obiectivului de investi ţii:
Valoarea total ă estirnată a obiectivului de investi ţii Il Modernizare str ăzi în Municipiul
Tecuci, jude ţul Galaţi, Etapa I, este de 11.965.583,81 lei (fără TVA).
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documenta ţiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investiţii, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în func ţie de
specif1cul obiectivului de investi ţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru ob ţinerea avizelor,
autorizaţiilor şi acordurilor prev ăzute de lege.

Valoarea estimat ă a achiziţiei de Servicii de elaborare a documenta ţiei de avizare a
lucrarilor de interven ţii, pentru proiectul Il Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci, jude ţul
Galaţi, Etapa I, este de 155.000 Iei cu TVA.
Comparativ cu investi ţiile similar derulate la nivelul UAT Municipiul Tecuci evaloarea estimat ă a
cheltuielilor conform devizului pentru proiectare si asisten ţă tehnică, cheltuielieli pentru realizarea
investiţiei de bază inclusiv pentru obţinerea avizelor, autorizaţilor si acordurilor prev ăzute de lege,
sunt, după cum urmează:
- studii de teren - 20.700,00 lei;
- docurnentatie suport si cheltuieli pentru ob ţinere avize, acorduri si autorizaţii - 5.000,00 lei;
- expertiză tehnică - 6.900,00 lei
- docurnenta ţie de avizare a lucr ărilor de intervenţii - 13 1 .000,00 lei;
- documentaţii tehnice necesare îri vederea ob ţinerii avizelor / acordurilor/ autorizaliilor - 5.000,00
lei;
- verificarea tehnic ă de calitate a proiectului telinic si a detaliiior de execu ţie - 4.600,00 lei;
proiect tehnic si detalii de execu ţie - ) 58.697,00 lei;
organizarea procedurilor de achizi ţie 1.00000 lei;
- consu1tan ă i managemeni de proiect - 99.765,00 lei;
- tehnic ă din partea proieciantuui - 89.788,00 lei;
- asistenţă

- dirigenţ ie de santier 59.859,00 lei;
- cheltuieli cu investi ţia de bază - 9.976.567,00 lei;
- organizare de santier - 249.413,81 lei;
- comisioane, cote , taxe - 1 14.743,00 lei;
- cheltuieli diverse si neprev ăzute - 1 .042.55 1,00 lei
3.3. Surse identificate pentru finan ţarea cheltuielilor estimate.
Pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectului propus se identific ă fondurile
guvernamentale prin programul PNDL ( conform OUG 28/2013 si OUG 6/2017)
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şiisau al construcţiei
existente

.

Regimul juridic: Amplasamentele studiate apar ţin domeniului public al Municipiului Tecuci, aflat în
administrarea Consiliului Local Tecuci.
Terenul are categoria de folosin ţă DRUM si se află desfă urat în intravilanul municipiului.
Regimul economic: Amplasamentul studiat are destina ţia de CĂI de COMUNICAŢIE, conform
PUG aprobat. Zona drumurilor are l ăţime variabilă din cauza gardurilor aşezate neliniar si este ocupat ă
de zona carosabil ă, acostamente, rigole si zone de siguranţă până la limita proprietăţilor.
Regimul tehnic:funcţiune dominant ă : zonă căi de comunicaţie, străzi secundare.
funcţiuni comjlemenlare admise: reţele tehnico-edilitare, construc ţii si instalaţii aferente drumurilor
publice, de deservire, de între ţinere si exploatare, indicatoare rutiere.
funcţiuni interzise: construcţii, instalaţii, plantaţii sau arnenaj ări care prin amplasare, configuraţie sau
exploatare, produc disfunc ţionalităţi bunei desfăşurări, organizări si dirij ări a traficului, sau prezint ă
riscuri de accidente.

5.Particularităţi ale ainplasainentului propus pentru realizarea obiectivului de investi ţii:
a) descrierea succint ă a amplasamentului propus (localizare, suprafa ţa terenului, dimensiuni în
plan);
Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investi ţii
Modernizare străzi în
Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I se gasete în municipiul Tecuci, cartierele Cemicari,
Criviţeni, Potă, Nicolae B ălcescu si zonă central ă (alte zone). Lungimea total ă a străzilor propuse
pentru reabilitare / modernizare este de 9306 ml.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Strada Dimitrie Hârlescu propus ă reabilitării are o l ăţime de 7m si dispune de trotuare. Având în
vedere intensitatea traficului acesta este încadrat ă în categoria I de drumuri fiind considerat ă
magistrală. Ea asigură preluarea f1uxurilor majore a orau1ui pe direc ţia drumului naţional DN 25 ce
traverseaza orasul.
Străzile propuse reabilitării incluse în categoria 11, (străzi de leg ătură) care asigura circula ţia majoră
între zonele func ţionale si de locuit: Avrarn Iancu, Malului (tronson str. Avram Iancu - intersec ţie str.
Cocoră ti), Nicolae B ălcescu si se găsesc amplasate în cartierul Cernicari în zona de est a municipiului
i fac parte din drumul comunal DC66. Str ăzile nu dispun de trotuare; laţimea acestora este de 7m cu
două benzi de circulatie.
fl
Străzile propuse reabilit ării incluse în categoria 111 (colectoare), care preiau fluxurile de traf1c din
zoriele funcţionale si le dirijeaza spre str ăzile de leg ătura sau magistrale: Plt. Stoicescu, Lascarov
Moldoveanu, Constantin Radovici, Dragos Vod ă Rodnei Zirnbru1u Constantin Brâncoveanu,
M ără eti, Mihai Erninescu, Vasile Lupu, Pietei, Sfinţii Voievozi, Alexandru cel Bun, Aurel Vlaicu, au
1ă irne variabilă cuprins ă între 5 m si 9 rn, partc din ele riu dispun de trotuare.

Strada Fdt. Plugului, amplasat ă în Cartierul Crivi ţeni, propus ă reabilitării este inclus ă în categoria IV
sau de foiosinţă locală i asigură accesul la locuin ţe i pentru servicii curente sau ocazionale, în zon ă cu
trafc foarte redus. L ătimea străzii este variabil ă, cuprinsă între 5 m si 6 rn si nu dispune de trotuare
amenajate fapt pentru care traficul pietonal se desf ă oară pe carosabil.
c) surse de poluare existente în zon ă;
Nu este cazul
d) particularit ăţi de relief.
Municipiul Tecuci se af[ ă aezat aproape de limita sudic ă a Colinelor Tutovei (14 km), la contactul
cu Piemontul Poiana-Nicoresti, ambele subunit ăţi ale Podiu1ui Moldovei, la cof[uen ţa râului Bârlad
cu pâraul Tecucel, aproape de valea Siretului (10 km), în cuprinsul câmpiei de terase care poartâ
numele orau1ui, Câmpia Tecuciului. Municipiul Tecuci are o suprafa ţa totală de 8676 ha, pe care se
află amplasate 14.500 locuin ţe, din care 507 în proprietate public ă si 13.993 locuinţe din fonduri
private. Suprafaţa locuibilă este de 567.213mp din care în proprietate public ă 14.410 mp si 552.803
mp suprafaţa locuibilă din fonduri private. In ceea ce privete lungimea str ăzilor din municipiul
Tecuci, aceasta este de 117 km din care 56 km reprezint ă străzi oră eneti modernizate. Re ţeaua de
canalizare are o lungime de 72 km, re ţeaua de distribuţie a apei potabile este de 8 1 , 1 km, iar cea de
distribuţie a gazelor naturale este de 66,7 km.
Din punct de vedere geologic, municipiul se af1 ă în zona plaformei sudice a Podiu1ui
Moldovenesc, în zona sa de contact cu Podiu1 Dobrogean. Stratul de roci sedimentare ce
constituie soclul solid al platformei ajunge si la grosimi de 3.000 m si este format din gresii, calc
are, marne, sisturi, dolomite si conglomerate, peste care se succed forma ţunile neogene-pliocene
i cuaternare, pietriuri1e f1uviolacustre (stratul acvifer), complex marnos, depozitele loessoide,
aluvionare si eoliene. Lunca Bârladului este supus ă transform ărilor impuse de ac ţiunea
inundaţiilor periodice, care duc la colmatarea albiei minore si la instabilitatea cursului de ap ă pe
sectoarele neîindiguite. In zonele meandrate se remarc ă si eroziunea de mal.
Din punct de vedere geotehnic, solurile din zona Tecuci se caracterizeaz ă prin prezenţa
formaţiunilor loessoide, macroporice, cuaternare, a şezate pe depozite macrogranulare, care nu creeaz ă
probleme majore legate de alunec ările de teren. Solurile din zona Tecuci sunt de provenien ţa aluvionară
si au o fertilitate ridicat ă, datorită luncilor, desecarea si eliminarea excesului de ap ă, drenajul zonelor
joase etc.
e) Nivel de echipare tehnico - edilitar ă a zonei si posibilităţi de asigurare a utilit ăţilor;
In zonă si pe amplasamentul str ăzilor propuse spre reabilitare exist ă reţea de ap ă potabilă,
canalizare menajer ă, parţial reţea electrica subterană, parţial reţea de distribuţie gaze naturale
subterană.
f) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în
măsura în care pot fi identificate;
Reţele edilitare din amplasament care ar necesita relocare/protejare, vor fi identificate la
obţinerea avizelor de la furnizorii de utilit ăţi, conform certificatului de urbanism.
g) Posibile obligaţii de servitute;
Nu sunt obligaţii de servitute.
h) Condiţionări constructive determinate de starea tehnic ă si de sistemul constructiv al unor construc ţii
existente în arnplasarnent, asupra c ărora se vor face interven ţ ii, după caz;
Nu esle cazul
i) Reglement ări urbanistice aplicabile zonei conform docunienta ţiilor de urbanism aprobate - piafl
urhanistic general, plan urbanistic zona ş regularnentu] Iocal de urbanism aferent;

Nu este cazu);
j) Existenţa de rnonumente istorice/ de arhitectur ă sau situri arheologice pe arnplasarnent sau în zona
imediat învecinat ă, existenţa condiţionărilor specific în cazul existen ţei unor zone protejate sau de
protecţie; Nu este cazul;

6. Descrierea succint ă a obiectivului de investi ţii propus, din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
În concordanţă cu prevederile temei de proiectare aferente obiectivului de investi ţii propus, precizam
următoareie:
Se propune modernizarea drumurilor existente, în iungime total ă de 9306 ml , lungime stabilit ă în
corelare cu lungimea traseului de canalizare menaj er ă, realizată. Deasemeni se propune realizarea unor
lucrări de arta si inginere şti necesare pentru preluarea apelor pluviaie din zona drumului reabilitat,
pentru stabilizarea,protej area/sus ţinerealconsolidarea maluriior precum si pentru rezolvarea zonelor de
pantă a traseului str ăzii Avram Iancu. In vederea stabilirii unor soluţii în cadrul Documentaţiei de
avizare a lucr ărilor de intervenţie (DALI), se va întocmi în mod obligatoriu expertiz ă tehnică ce va
conţine concluzii si recomandări tehnice si care vor determina solu ţiile propuse pentru proiectare.
Faţă de soluţiile tehnice propuse prin tema de proiectare, specificam urm ătoarele:
Se vor respecta prevederile legale în domeniul proiect ării drumurilor si adaptarea soluţiilor
recomandate la situaţia reală din teren ( legislaţie pentru stabilirea elementelor de calcul, clasa tehnic ă a
drumului, capacitate tehnic ă, viteza de proiectare, etc)

.,.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Lungimea exact ă a drumurilor propuse spre reabilitare/ modernizare se va stabili în urma întocmirii
studiului topografic.
În vederea stabilirii sistemului rutier se va întocmi obligatoriu studiu geotehnic.
Sistemul rutier propus : ASFALT (sau o varianta mixtă, rezultată în urma studiilor întocmite)
Partea carosabila va avea doua benzi de circula ţie.
Acostamentele vor fi de tip piatra spart ă compactată prin cilindrare sau acostamente consolidate cu
îmbrăcăminte asfaltic ă , la fel ca partea carosabil ă .
Şanţurile existente se vor păstră in funcţiune dar se vor aduce la forma si dimensiunile necesare
prevederilor din proiect, iar şanţurile si rigolele noi ( dup ă caz) vor avea tipul, forma si dimensiunile
potrivit noilor cerinţe de preluare a apelor pluviale.
Accesele în curţi se vor realiza prin execu ţia unor podeţe tubulare, unitare ca form ă si dimensiune, iar în
cazul unor diferenţe de nivel între carosabil si curţi se vor stabili accese prin racordarea suprafe ţelor
adiacente.
Drumurile Iaterale se vor rezolva prin asfaltare pe o lungime de 25 m1 si o lăţime de minim 6 ml.
Proiectarea lucr ărilor de modernizare a str ăzilor se va face pe arnplasarnentul actual, f ără a se dispune
demolări, mutări, modificări de construcţii sau instalaţii.
Precizam ca în zon ă si pe amplasamentul str ăzilor propuse spre reabilitare exist ă reţea cle apă
potabilă, canalizare menajer ă, parţial reţea electrica subteran ă, parţial reţea de distribuţie gaze
naturale subteran ă.
c) durata minimă de funcţionare apreciat ă corespunzător destina ţiei/funcţiunilor propuse;
Durata de funcţionare a investi ţiei va fi de 20 - 30 ani în conformitate cu prevederile Catalogului
privind clasificarea si normele de functionare a rnijlocelor fixe.
d) nevoi!solicitări funcţionale specifice.
La proiectarea, execu ţia şi intervenţ iile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile furic ţionale
ale acestora, de traficul ruter, de sigurana circulaliei, de norire1e tehnice, de factcrii economici, sociali

şi de ap ărare, de utilizarea ra ţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare
pentru adaptarea acestora la cerin ţele pietonilor, cicli ştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.
Partea carosabil ă a străzilor propuse reabilit ării/rnodernizării va avea obligatoriu minim 2 benzi
de circulaţie si îmbrăcăminte asfaltic ă. Pentru str ăzile cu lăţime mică santurile de colectarea apelor
pluviale vor fi acoperite cu dale carosabile astfel încât traficul auto si pietonal s ă nu fie strangulat.
7. Justificarea necesităţii elaborării documenta ţiei:
Serviciile de proiectare, studiile, etc. care vor face obiectul proiectului se vor derula astfel:
- Elaborare documentaţie de avizare pentru lucr ări de intervenţii - DALI:
- Expertiza tehnic ă a drumurilor;
- Studii topografice, geotehnice;
- Alte investigaţii de sol şi materiale;
- Avize, acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
- Elaborare proiect tehnic - PT şi detalii de execu ţie - DDE:
- Proiectul tehnic: piese scrise, piese desenate;
- Caiete de sarcini pe specialit ăţi;
- Detalii de execuţie;
- Documentaţie pentru obţinerea autoriza ţiei de construire si documentaţie pentru autorizarea
organizării de antier;
- Documentaţia de urmărire curentă si specială a comport ării în exploatare a drumurilor
Verficarea tuturor documenta ţiilor tehrîico-economice se va face de c ătre verificatori atestaţi şi agreaţi
de către beneficiar.
- ACORDARE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ:
asistenţă tehnic ă de specialitate pe perioada derul ării investiţiei
Întocmirea prezentei Notă Conceptuală este realizat ă în conformitate cu urm ătoarele prevederi
legale:
HG 907/2016, art. 1, alin. 2, lit. (a) si art. 5, alin. 2, potrivit c ărora ,,elaborarea studiului de
prefezabilitate, dup ă caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucr ărilor de
intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabila de c ătre beneficiarul investi ţiei a notei conceptuale
si a temei de proiectare, prev ăzute la art. 3 si art. 4 din HG 907/2016.
Art. 3 si art. 4 din HG 907/20 1 6 con ţin anexele cadru pentru întocmire Not ă Conceptuală respectiv
Temă de proiectare.

ef Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri,
Ing. Tudor Gabriela Andreiana
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TEMĂ DE PROIECTARE - caiet de sarcini
documentaţie de avizare a Iucr ărilor de interven ţii pentru proiectul Modernizare str ăzi
în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I,
Cod CPV 79314000-8 - Elaborare documenta ţie de avizare a lucr ărilor de interven ţii

întocmită conform Anexei 2 din HG 907/2016

1. Informaţii generale
1.1 Denumirea obiectivului de investi ţii: Modernizare str ăzi în Municipiul Tecuci, judeţul
Galaţi, Etapa I, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi
1.2 Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Tecuci,
Amplasamentul investiţiei: Municipiul Tecuci;
1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul
1.4 Beneficiarul investi ţiei: U.A.T. Municipiul Tecuci.
1.5 Elaboratorul temei de priectare: U.A.T. Municipiul Tecuci
2. Date de identificare a obiectivului de investi ţii
Obiectivul principal al contractului: prestarea de servicii de elaborare (proiectare):
Documentaţie de avizare a lucr ărilor de intervenţii,Modernizare str ăzi în Municipiul
Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I în vederea obţinerii finanţării proiectului prin Programul
Naţional de Dezvoltare Local ă coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale si Administraţiei
Publice ce stabi1ete cadrul legal pentru implementarea proiectelor de irnportan ţă naţională ce
susţin dezvoltarea regional ă prin realizarea unor lucr ări de infrastructur ă rutieră, tehnico edilitară
i socio-educativ ă.
2.1 Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente
Regirnul juridic: Amplasanientele studiate apar ţin domeniului public al Municipiului Tecuci, aflat îii
administrarea Consi1iu1ui Local Tecuci.
Terenul are categoria de folosin ţă DRUM si se află desaurat în intraviiar[u] muflicip]Uluh
Regirnul economic: Amplasarnentul studiat are destina ţia cie CAI de COMUNICAŢIE, conform
PUG aprobat. Zona drurnurilor are l ăţirne variabi] ă din cauza garduri]or a şezate neliniar si este
ocupată d.e zona carosabi] ă acostarnente, rigole si zone de siguran ţă pnă }a }irnita propriet ăţilor.

Regirnul tehnic :fuiicţiune dorninant ă : zonă căi de cornunicaţie, străzi secundare.
funqiuni cornplernentare adrnise: reţele tehnico-edilitare, construc ţii si instalaţii aferente drurnurilor
publice, de deservire, de între ţinere si de exploatare, indicatoare rutiere.
funcţiuni interzise: construcţii, instalaţii, plantaţii sau arnenaj ări care prin arnplasare, configura ţie
sau exploatare, produc disfunc ţionalităţi bunei desfăşurări, organizări si dirij ări a traficului, sau
prezintă riscuri de accidente.
2.2 Particularit ăţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investi ţii, dup ă caz:
a) descrierea succint ă a amplasarnentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafa ţa
terenului, dimensiuni în plan)
Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investi ţii
Modernizare străzi în
Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, Etapa I
se gasete în municipiul Tecuci, cartierele
Cernicari, Crivi ţeni, Po ştă, Nicolae B ălcescu si zonă central ă (alte zone). Lungimea total ă a
străzilor propuse pentru reabilitare / modernizare este de 9306 ml.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau c ăi de acces posibile;
Strada Dimitrie Hârlescu propus ă reabilitării, are o I ăţime de 7m si dispune de trotuare. Având în
vedere intensitatea traficului aceasta este încadrat ă în categoria I de drumuri fiind considerat ă
magistrală. Ea asigură preluarea fluxurilor majore ale orau1ui pe direc ţia drumului naţional DN 25
ce traverseaza orasul.
Străzile propuse reabilit ării incluse în categoria 11, (str ăzi de legătură) care asigura circula ţia
majoră între zonele func ţionale si de locuit: Avram Iancu, Malului (tronson str. Avram Iancu intersecţie str. Cocoră ti), Nicolae B ălcescu se găsesc amplasate în cartierul Cernicari în zona de est
a municipiului si fac parte din drumul comunal DC66. Str ăzile nu dispun de trotuare; laţimea
acestora este de 7m cu dou ă benzi de circulaţie.
Străzile propuse reabilit ării incluse în categoria 111 (colectoare), care preiau fiuxurile de trafic din
zonele funcţionale si le dirijeaza spre străzile de legătura sau magistrale: Plt. Stoicescu, Lascarov
Moldoveanu, Constantin Radovici, Dragos Vodă, kodnei, Zimbrului, Constantin Brâncoveanu,
Mără eti, Mihai Eminescu, Vasile Lupu, Pie ţei, Sfinţii Voievozi, Căpitan Darbun, Alexandru cel
Bun, Aurel Vlaicu, au l ăţime variabil ă cuprins ă între 5 m si 9 m, parte din ele nu dispun de trotuare.
Strada Fdt Plugului, amplasat ă în Cartierul Crivi ţeni, propusă reabilitării este inclusă în categoria IV
sau de folosinţă locală, asigură accesul la locuinţe si pentru servicii curente sau ocazionale, în zon ă
cu trafic foarte redus. L ăţimea străzii este variabil ă, cuprinsă între 5 m si 6 m si nu dispune de
trotuare amenajate fapt pentru care traficul pietonal se desf ă oară pe carosabil..
c) surse de poluare existente în zon ă;
Nu este cazul
d) particularităţi de relief
Municipiul Tecuci se afi ă aezat aproape de limita sudic ă a Colinelor Tutovei (14 km), la
contactul cu Piemontul Poiana-Nicoresti, arnbele subunit ăţi ale Podiuiui Moldovei, la cofluenţa
râului Bârlad cu pâraul Tecucel, aproape de valea Siretului (1 0 krn), în cuprinsul câmpiei de terase
care poartâ numele orau1ui, Câmpia Tecuciului.
Din punct de vedere geologic, municipiul se afi ă în zona plaformei sudice a Podiu1ui
Moldovenesc, în zona sa de contact cu Pcdiu1 Dobrogeaa. Stratul de roci sedimentare ce
constituie soclul solici aJ platforrnei ajunge si la grosirni de 3.000 rn si este forrnat din gresii,
calcare, rnarne, sisturi, dolornite si conglomerate, peste care se succed forrna ţunile neogene-piiocene
si cualernare, pietrisurile fiuviolacustre (stratul acvifer), cornplex rnarnos, depozitele loessoide,
aluvionare i eoliene. Lunca Bârladului este supus ă transforrn ărilor irnpuse de ac ţiunea

iuundaţiilor periodice, care duc la colmatarea albiei minore si la instabilitatea cursului de ap ă pe
sectoarele neîindiguite. In zonele meandrate se remarcâ si eroziunea de mal.
Din punct de vedere geotehnic, solurile din zona Tecuci se caracterizeaz ă prin prezenţa
formaţiunilor loessoide, macroporice, cuaternare, aezate pe depozite macrogranulare, care nu
creează probleme majore legate de alunec ările de teren. Solurile din zona Tecuci sunt de provenien ţa
aluvionară si au o fertilitate ridicat ă, datorită luncilor, desecarea si eliminarea excesului de ap ă,
drenajul zonelorjoase etc.
e) Nivel de echipare tehnico - edilitar ă a zonei si posibilităţi de asigurare a utilit ăţilor;
In zonă si pe amplasamentul str ăzilor propuse spre reabilitare exist ă reţea de ap ă potabilă,
canalizare rnenajer ă, parţial reţea electrica subteran ă, parţial reţea de distribuţie gaze naturale
subterană. Pe străzile Alexandru cel Bun, C ăpitan Darbun, Sfinţii Voievozi, Mihai Eminescu,
Vasile Lupu si Pieţei există canalizare pluvial ă.
f) Existenţa unor eventuale re ţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare!protejare, în
măsura în care pot fi identificate;
Reţele edilitare din amplasament care ar necesita relocare!protejare, vor fi identificate la
obţinerea avizelor de la fumizorii de utilit ăţi, conform certificatului de urbanism.
g) Posibile obligaţii de servitute;
Nu sunt obligaţii de servitute.
h) Condiţionări constructive determinate de starea tehnic ă si de sistemul constructiv al unor
construc ţii existente în amplasament, asupra c ărora se vor face interven ţii, după caz;
Nu este cazul
i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general, plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Nu este cazul;
j) Existenţa de monumente istorice/ de arhitectur ă sau situri arheologice pe amplasament sau în zona
imediat învecinat ă, existenţa condiţionărilor specific în cazul existen ţei unor zone protejate sau de
protecţie; Nu este cazul;
2.3 Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
Lungimea totala a drumurilor propuse în etapa I pentru reabilitare este de cca. 9306 ml.
prezintă astfel în func ţie de repartizarea pe cartiere si natura îmbr ăcăminţii rutiere:

NR.
CRT.
1
2

CARTIER
CERNICARI

3
4
5

CJV} ŢENI

DENUMIREA STRAZII
AVRAM IANCU
NICOLAE B ĂLCESCU
MALULUI (tronson cuprins
între str. Avram Iancu si str.
Cocorăşti)
PLT. STOICESCU
LASCAROV MOLDOVEANU

îmbrăcăminte
beton
beton
beton

si

se

LUNGIME
(M)
691
1600

150
710 n1 asfa}t
320rn} baiast
ba1ast

1030
1325

___

6
7

8

PO Ş TA

9
10
11
12
13
14
15
16

N. BĂLCESCU
ALTE ZONE

FDT. PLUGULUI
CONSTANTIN RADOVICI
DIMITRIE HÂRLESCU
(tronson cuprins între str. Ec.
Teodoroiu si str. 1 Decembrie
1918)
DRAGOŞ VODĂ (tronson
cuprins între str. D. Hârlescu si
str. Decebal)
RODNEI
ZIMBRULUI
AUREL VLAICU
CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU
MĂRĂŞEŞTI
ALEXANDRU CEL BUN
SFINŢII VOIEVOZI

17

MIHAI EMINESCU

18
19

VASILE LUPU
PIEŢEI

TOTAL

balast
balast
asfalt

340
215

420
balast

balast
balast
balast
balast

140
260
140
117

587
balast
800
asfalt
514
asfalt
200
asfalt /
bolovani de
420
râu
balastlbolovani
de râu
207
asfalt
150

9306

Străzile dispun de utilităţi edilitare, apă, canalizare, electricitate si parţial reţea de alimentare cu
gaze naturale dar, cea mai mare parte dintre ele nu sunt echipate cu re ţea de canalizare pluvial ă.
Colectarea si evacuarea apelor pluviale este considerata a fi una dintre cele mai mari probleme a
traseelor studiate, iar prin proiectul de reabilitatre si modernizare a str ăzilor, se are in vedere si
rezolvarea acesteia prin realizarea unui carosabil adecvat, pentru stabilizarea, protejarea, sus ţinerea,
consolidarea malurilor precum si pentru rezolvarea zonelor de pant ă a traseului străzii Avram Iancu.
În vederea stabilirii unor solu ţii în cadrul Documentaţiei de avizare a lucr ărilor de interven ţie
(DALI), se va întocmi în mod obligatoriu expertiz ă tehnică ce va conţine concluzii si recomandări
tehnice care vor determina solu ţiile propuse pentru proiectare.
Se vor respecta prevederile legale în domeniul proiect ării drumurilor si adaptarea soluţiilor
recomandate la situaţia reală din teren ( legislaţie pentru stabilirea elementelor de calcul, clasa
tehnică a drumului, capacitate tehnic ă, viteza de proiectare, etc)
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Lungimea exactă a drumurilor propuse spre reabilitare/ modernizare se va stabi]i în urma
întocrnirii studiului topografic.
În vederea stabilirii sistemului rutier se va întocmi obligatoriu expertiz ă tehnică si studiu geotehnic.
Sisteinul rutier propus : ASFALT (sau o varianta mixt ă,rezultată în urma studiilor întocmite)
Partea carosabila va avea doua benzi de circula ţie.
Acostamentele vor fi de tip piatra spart ă compactat ă prin cilindrare sau acostamente consolidate cu
îrnbrăcărninte asfaltic ă, 1a fel ca partea carosabil ă .
Şanţurile/Rigoleic existente se vor p ăstră in funcţiune dar se vor aduce ia forma si dirnensiuniie
necesare prevederi10 din proiect, iar şanţurile si rigolele noi ( dup ă caz) vor avea tipu1, forma si
dirnensiunile potrivit noilor cerin ţe de preluare a apelor pluviale.

si

dirnensiune,
curţi se vor stabili accese prin racordarea

Accesele în curţi se vor realiza prin execu ţia unor podeţe tubulare, unitare ca forrn ă

iar în cazul unor diferen ţe cle nivel între carosabil si
suprafeţelor adiacente.
Drumurile laterale se vor rezolva prin asfaltare pe o lungirne de 25 m1 si o lăţime de minim 6 ml.
Proiectarea lucr ărilor de modernizare a str ăzilor se va face pe amplasamentul actual, f ără a se
dispune dernol ări, mutări, modificări de construc ţii sau instalaţii.
Precizam ca în zon ă si pe amplasamentul str ăzilor propuse spre reabilitare exist ă reţea de ap ă
potabilă, canalizare menajeră, parţial reţele electrice subterane, re ţea de distribuţie gaze naturale,
reţea de canalizare pluvial ă
c) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigenţe tehnice ale construc ţiei în conformitate cu
cerinţele funcţionale stabilite prin reglement ări tehnice, de patrimoniu si de mediu în vigoare;
Străzile vor fi echipate corespunz ător, finisate si dotate conform reglement ărilor tehnice în
vigoare asigurându-se siguran ţa traficului auto si pietonal prin dotarea acestora cu acostarnente si
trotuare amenajate de o parte si de alta a carosabilului. Proiectarea platformei drumurilor se va face
în conformitate cu prevederile Ordonan ţei Guvernului nr.43/1 997 republicat ă cu modific ările si
completările ulterioare, Norrnele tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea si modernizarea
drurnurilor.
d) Numărul estimat de utilizatori.
Numărul estimat al utilizatorilor este de aproximativ 1 5 .000 reprezentând numai riveranii far ă a
fi luaţi în calcul utilizatorii în tranzit.
e) Durata minim ă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Durata de func ţionare a investiţiei va fi de 20 - 30 ani în conform Catalogului privind clasificarea
normele de funcţionare a mijlocelor fixe.

si

f) Nevoi /solicitări funcţionale specifice;
Investiţia are drept scop asigurarea unui flux corespunz ător al circulaţiei rutiere pe străzile din
Municipiul Tecuci. Dezvoltarea si modernizarea reţelei stradale din Municipiul Tecuci este un
obiectiv general si permanent, avut mereu în vedere la realizarea proiectelor de investi ţii.
La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile
funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguran ţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii
economici, sociali şi de apărare, de utilizarea ra ţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia
mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi
de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerin ţele pietonilor, cicli ştilor, persoanelor
cu handicap şi de vârsta a treia.
Partea carosabil ă a străzilor propuse reabilitării/modernizării va avea obligatoriu minim 2
benzi de circulaţie si îmbrăcăminte asfaltic ă.
Pentru str ăzile cu lăţime rnică santurile de colectarea apelor pluviale vor fi acoperite cu dale
carosabile astfel încât traficul auto si pietonal să nu fie strangulat.
g) Corelarea soluţiilor tehnice cu condi ţiile urbanistice, de protec ţie a mediului si a patrimoniului;
Soluţiile tehriice ce se vor aplica pentru reabilitarea / modernizarea drumurilor nu vor intra în
conflict cu nici o condi ţionare urbanistic ă, de protec ţie a mediului si a patrimoniului. Se vor respecta
în totalitate acele condi ţionări ce vor reiei din avizele si acordurile impuse prin certificatul de
urbanism în vederea ob ţinerii autorizaţiei de construire.
h) Stabilirea unor criterii clare în vederea solu ţionării nevoii beneficiarului;
Se urmărete ca investi ţia să aibă un iinpact pozitiv din punct de vedere economic, social si de
mediu prin: îmhunătătirea condi ţiilor de trafic, reducerea consurnului de carburan ţi si pese de
schirnb, preiringirea duratei de via ţă a autovehicu]elor, reducerea costurilor de operare a
transportului, reducerea costurilor de exploatare, reducerea ratei acc.idente]or prin adoptarea de
măsuri de siguranţă, îmbunătăţirea accesibilit ăţii pe teritoriul municiliului, asigurarea realiz ării

măsurilor pentru protec ţia rnediului prin reducerea cantit ăţilor de praf, zgomot, noxe, preluarea si
descărcarea apelor pluviale. Investi ţia va avea un irnpact direct si indirect asupra dezvolt ării
economice, sociale si cuitural, va duce la creterea nivelului investi ţional si atragerea de noi
investitori autohtoni si străini care s ă contribuie Ia dezvoltarea zonei, stoparea sau chiar dirninuarea
fenomenului depopul ării municipiului ca urmarea migr ării populaţiei active c ătre alte zone sau chiar
în afara ţării, atragerea si stabilirea specia1iti1or, crearea de noi locuri de munc ă, asigurarea
condiţiilor de confort si siguranţă pentru deplasarea copiilor c ătre şcoli, creterea impiicit a calit ăţii
vieţii, reducerea nivelului de s ărăcie, a numărului de personae asistate social, accesul facil la
obiectivele economice pecum si intervenţia mult mai rapid ă a serviciilor de urgenţă.
2.4 Cadrul legislativ aplicabil

si impunerile ce rezult ă din aplicarea acestuia

Legea nr.10!1995 privind calitatea în construc ţii, republicată cu modificările si completările
ulterioare; Legea nr. 5 O! 1 99 1 privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţii, republicată cu
modificările si completările ulterioare; O.M.D.R.L. nr.839!2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a legii 50/1 99 1 privind autorizarea execut ării lucrărilor de construcţii,
republicată cu modificările si completările ulterioare; H.G. nr.273!1994 privind aprobarea
Regulamentului de recep ţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, republicat ă cu
modificările si completaările ulterioare; O.M.T.C.T. nr.1558/2004 pentru aprobarea regulamentului
privind atestarea conformit ăţii produselor pentru construc ţii; O.G. nr.43!1 997 privind regimul
drumurilor, republicat ă cu modificările si completările ulterioare; H.G. nr.907!2016 privin etapele de
elaborare si conţinutul cadru al documenta ţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice: H!G. nr.363 din 14.04.2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investi ţii finaţate din fonduri publice; H.G. nr.766 din 21
noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc ţii.
ef Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri,
Ing. Tudor Gabriela Andreiana

