OROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR.____
Din 25.10.2017

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
Modernizarea str ăzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 60794/25. 1 0. 201 7
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată, în data de
2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 60795125. 10.201 7
- raportul de specialitate întocrnit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr. 60 796/25. 1 0. 201 7
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.
În baza prevederilor:
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările si
completările ulterioare;
- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.125 din Legea nr.215/2001
republicat ă în 2007 cu modific ările si completările ulterioare;
1n baza art.45, alin 2 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art. 1.Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul Modernizarea str ăzi în
municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I, conform anexei 1 ce face parte integrant ă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.
Art. 3, Orice prevedere contrar ă prezentei hot ărâri se abrog ă.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul
Tecuci.
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IND1CATORI TEHNICO - ECONO(V1ICI PENTRU OBIECTIVUI..

1Vioderriizarea str ăzi în inuiieipiul Feeuei, jude ţul Galaţi - etapa I

Indicatori ccorioinici: (inclusiv TVA)

Total Iucrări:
14.237.243,56 lei
diri care:
CM:
12.065.040,87 iei
Iin care:
- Cheltuieli peritru proiectare si asisterita tehnica: 356.163,43 Iei
tin care:
proiectare
158.697,00
155.890,00
obtiriere avize
5.950,00
expertizare tehriice 8.21 1,00
-. consultanţă
138.720,35
asistenta tehriica
178.079.93
Cheituie3i pentru investi ţia de bază: 1 3.872.3 14,73 lei
1in care:
•
refacere sisteni rutier - 8.833.80247
801382,47
•
nontat borduri
•
elernente de pre3uare si dirijare ape piuviaie - 3.418.187,89
•
reparatiî podete
31870,37
- 638.329,72
•
desfaceri si detnoiari
- 90.759,3 i.
•
aducere ia cota capace canaiizare
- 95.782,13
•
siguranta circulatiei si sernrializare rutiera

-

-

-

-

-

alte cheltuieli
- Organizare de santier
296.802,43
- Cornisioarie , cote,
1 79.603,00
- Cheltuieii diverse si rieprevazute 1 .240.635,69

Indicatori tehnici:
Lungimile drumurilor proiectate:

DENUMIRE

LUNGIME
(M)

Str. Avram Iancu
Str. Nicolae Balcescu
Str. Malului
Str. Plt. Stoicescu
Str. Lascarov Moldoveanu
Str. Fundatura Plugului
Str. Constantin Radovici
Str. Dimitrie Harlescu
Str. Dragos Voda
Str.Rodnei
Str. Zimbrului
Str. Aurel Vlaicu
Str. C-tin Brancoveanu
Str. C-tin Brancoveanu
Str. C-tin Brancoveanu
Str. Marasesti
Str. Alexandru cel Bun
Str. Sfintii Voievozi
Str. Mihai Eminescu
Str. Vasile Lupu
Str. Pietei
Total

695.00
1505.00
160.00
1034.00
973.00
336.00
222.00
413.00
142.00
253.00
139.00
118.00
604.00
110.00
96.00
805.00
457.00
203.00
425.00
309.00
160.00
99 159.00

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt str ăzi de interes local asa cum
sunt definite strazile in OG 43/1997, privind regimul strazilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.8 pct.C, respectiv sunt drumuri clasificate ca
strazi publice si fac parte din inventarul municipiului Tecuci. Conform art. 10, pct. 2
strazile ce fac obiectul acestui proiect sunt clasificate ca strazi secundare.
De asemenea lucrarile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor
degradari sau accentuarea defectelor actuale. Astfel se evita ajungerea drumului la un
stadiu in care s-ar impune refacerea integrala a sistemului rutier, solutie care ar
presupune costuri mult mai ridicate.
Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale
beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile

necesare daca intentioneaza sa utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru
transportul materialelor grele (agregate,prefabricate, etc.)
Constructorul se va racorda la reteaua telefonica locala in conditiile prevazute in
avize.
Studiile topografice necesare întocmirii prezentei documentatii au fost efectuate
in sistem de coordonate STEREO. Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de
trasare si tabelelor de coordonate ale profilelor transversale. Proiectantul va preda
constructorului reteaua de trasare, bornele principale (baza de trasare, reperi, etc).
Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji
de integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor.

Intocmit:
Ing. Cătălin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____
din

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Modernizarea str ăzi în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi - etapa I
Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea
durabil ă a economiei locale si a imbun ă tăţirii calităţ ii vieţ ii cetăţenilor. Realizat ă din
iniţ iativa UAT Tecuci, strategia a fost elaborat ă cu sprijinul recomand ă rilor propuse de
cetăţeni,funcţionari ai prim ă riei,agen ţ i economici,institu ţ ii si organiza ţ iî locale,pe
parcursul consult ă rilor.
ln ceea ce privete structura de transport, realizarea proiectului propus va
aduce beneficii zonei, influen ţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de
transport si a zonei prin urm ă toarele aspecte:
-fluidizarea circula ţ iei rutiere;
-imbun ătăţirea capacit ăţ ii portante a structurii rutiere;
-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabil ă pe tronsoanele cu
dou ă sensuri de circula ţ ie;
-imbun ă tăţ irea circula ţiei pietonale in zon ă ;
-dirijarea pietonilor c ă tre trecerile de pietoni.

Necesitatea lucr ărilor propuse, este în primul rând argumentat ă de starea fizic ă a
străzii,raportat ă la condiţiile generale de circulaţie auto si pietonale actuale si de
perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate.
Proiectul are ca obiect principal imbun ătăţirea infrastructurii de transport local pe
traseul acestei str ăzi, facilitând astfel mobilitatea popula ţiei si a bunurilor.

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că este necesar ă promovarea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru
obiectivul de investi ţii: Modernizarea str ăzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi

-

etapa I

PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL DE INVESTI ŢII

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.607_din_______

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi - etapa I

Pentru realizarea lucr ărilor Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi
-etapa I a fost elaborat ă documentaţia de avizare a lucr ărilor de interven ţii (DALI) si
documentaţia obţinerii avizelor conform certificatului de urbanism nr.4 86/29 . 0 8 . 20 1 7,
de către o firm ă de specialitate iri domeniu respectându-se legile ,normele, normativele
si standardele in vigoare, care reglementeaz ă proiectarea, realizarea si exploatarea
obiectivului mentionat.
S-a constatat ca drumurile propuse pentru modernizare sunt alcatuite din
material pietros, asfalt degradat sau beton de ciment rutier degradat si datorita starii
tehnice necorespunzatoare a strazilor din municipiul Tecuci, circulatia se desfasoara cu
dificultate in special pe timp nefavorabil. Traseele strazilor au caracteristicile unor
drumuri aflate in zona de campie cu aliniamente lungi si curbe cu raze mari.
Starea actuala a strazilor afecteaza siguranta circulatiei rutiere, mareste durata de
transport generand disconfort si aspect neingrijit cu cheltuieli de intretinere ridicate
pentru mentinerea in stare corespunzatoare in toate anotimpurile.
Datorită perioadei mari de timp trecute de la ultima interven ţie la partea
carosabil ă pe străzile care fac obiectul prezentei documenta ţii au apărut o serie de
degradări şi defecţiuni, neasigurându-se astfel starea de viabilitate.
Defecţiunile apărute sunt:
-aparitia unor făgaşe şi tasări neuniforme datorate neasigur ării capacităţii
portante;
-gropi în stratul de uzur ă datorate desfacerii unor por ţiuni din drum;

În profil transversal sunt în general pante transversale spre marginea drumului
dar pe unele sectoare partea carosabil ă este plana sau concav ă. În curbe partea
carosabil ă nu are pante transversale corespunz ătoare.
Scurgerea apelor se asigur ă prin declivităţile transversale existente. Unde
străzile nu au declivităţi transversale necorespunz ătoare, apa se scurge pe zona
concavă a părţii carosabile provocând m ărirea gropilor.
Suprafaţa rutieră în general nu are o pant ă corespunzătoare evacu ării apelor de
pe aceasta.

Prin realizarea investitiei se doreste:
-

Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice
drumurilor de interes local;

-

Realizarea unei infrastructuri rutiere noi, care sa fie durabila in timp;

-

Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes
local, atat in profil transversal, cat si in profil longitudinal, plan si curbe;

-

Realizarea de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale, cum ar fi:
rigole carosabile din beton etc;

-

Realizarea semnalizarii orizontala si verticale, indicatoare si marcaje rutiere;

-

Cresterea calitatii vietii si desfasurarea in conditii de siguranta sporita a
circulatiei autovehiculelor riveranilor strazilor studiate;

-

Atragerea potentialilor investitori in interiorul municipiului prin modernizarea
drumurilor de interes local si asigurarea accesibilitatii catre zonele ce
prezinta un potential turistic ridicat;

-

Aducerea drumurilor de interes local la normele si reglementarile aflate in
vlgoare.

Principalele lucrari ce fac obiectul acestui proiect sunt:
•
•
•
•
•

refacere sistem rutier;
montat borduri;
elemente de preluare si dirijare ape pluviale;
reparatii podete;
siguranta circulatiei si semnalizare rutiera;

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că proiectul de hot ărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul Modernizarea străzi în
municipiul Tecuci, judeţul Galaţi etapa i îndep1inete condi ţiile de legalitate si
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare in consiliului
local.
-
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