ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI

HOT Ă RÂREANR._______
DIN
2017

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

MODERNIZARE

STRADA MIHAIL KOGALNICEANU TRONSONUL GARA DE SUD BLOCURI

CFRII

Iniţiator: C ătă lin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :33/&. t
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.37/
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investi ţii, înregistrat sub
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.
În baza prevederilor:
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 si art.125 din Legea
nr.2 1 5/200 1 republicat ă în 2007 cu modific ările si completările ulterioare;
În baza art.45, alin 2 şi art.115 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 MODERNIZARE STRADA
MIHAIL KOGALNICEANU TRONSONUL GARA DE SUD BLOCURI CFRII
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 Tecuei.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul
Tecuei.

ŞEDINŢĂ

SECRETAR
Fotache Valerica

ROMÂNIA
JUDEŢ UL CALA ŢI
MUNIC11IUL TECUCI
P R I IVI A R

EXPUNERE DE MOTIVE NR.______
11 &2/
din

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obicctivul MODERNIZARE

STRADA MIHAIL KOGALNICEANU TRONSONUL GARA DE SUD BLOCURI CFR
Zona propusa modernizarii se afla situala intre Gara de Sud si Blocurile CFR. Accesul
riveranilor se face dificil datorita starii accenluate de degradare a carosabilului si a trotuarului
pietonal. In zona nu exista canalizare pluviala, fapt care duce la acumularea apelor pluvialc in
urrna precipitatiilor. Totodata se va amenaja o parcare si un spatiu de recreere.
Lucrări de renovare propuse in proiect:
-

Refacere platforma carosabila asfaltata, ridicare la cota a caminelor si gurilor de aeriosire

instalatie gaz
-

Refacere trotuar acces pietonal cu pavele autoblocante

-

Executare a 270 m de canalizare pluviala si montarea a trei guri de scurgere

-

Refacere parcare auto 14 locuri

-

Executarea unei zone de recreere 596 rnp
Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că este necesar ă promovarea unui

proiect de hot ărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiţie MODERNIZARE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU TRONSONUL GARA DE SUD BLOCURI
CFR

PRIMAR
Că tă lin Consttti.Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢ UL GALA Ţ I
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL I)E INVESTI Ţ II
RAPORT DE SPECIALITATE NR.______

Privind: aprobarea indicatorilor tchnico-cconomici l)cntru obiectivul MOJ)ERNIzAl
STRADA MIIIAIL KOGALNlClANlJ TRONSONIJL GARA DI SUD BLocuRI CFRII
Pentru realizarea lucrarilor de modernizare a tronsonului din strada M. Hogalniceanu
cuprins intre Gara de Sud si blocurile CFR, a fost elaborata Documenlatia de avizare a lucrarilor
de interventii (DALI) si documentatia obtincrii avizelor conform certificatului de urbanism
nr.280/13.06.2017, de catre o firma de specialitate in dorneniu respactandu-se legile, norrnele,
norrnativele si standardelor in vigoare, care reglementeaza proiectarea, realizarea si exploalarca
obiectivului rnentionat.
Zona propusa modernizarii se afla situata intre Gara de Sud si Blocurile CFR. Accesul
riveranilor se face dificil datorita starii accentuate de degradare a carosabilului si a troluarului
pietonal. In zona nu exista canalizare pluviala, fapt care duce Ia acumularea apelor pluviale in
urrna precipitatiilor. Totodata se va arnenaja o parcare si un spatiu de recreere.
Lucrări de renovare propuse in proiect:
Refaccre platforma carosabila asfaltata, ridicare la cota a caminelor si gurilor de aeriosire
instalatie gaz
-

Refacere trotuar acces pietonal cu pavele autoblocante
Executare a 270 rn de canalizare pluviala si montarea a trei guri de scurgere
Refacere parcare auto 14 locuri
Executarea unei zone de recreere 596 mp
Valoarea totala a investitiei cu T.V.A., conform devizului general este de 525.346,00 lei
Durata de executie este de 2 (doua) luni

SEF SERVICU INVESTI ŢII
ing. DAJV TRIFAN

Anexci nr. 1 Ici

H. C. L.
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INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL
MODERNJZARE STRADA MIHAIL KOGALNJCEANU TRONSONUL GARA DE SUD BLOCURJ CFR

Indicatori economici: (inclusiv TVA)

Total lucrări: 525.346 lei
din care:
C+M:
484.2071ei dincare:
- Asigurare utilitati = 11.900 Iei
- Proiectare si asistenta tehnica = 28.589 lei
- Cheltuiel pentru investitia de baza 478.043:
Pregatirea terenului = 16.780 lei
Infrastructura = 148.430 Iei
Suprastructura = 129.637 lei
Amenajare trotuare = 75.442 lei
Amenajare parcare = 40.658 lei
Camine utilitati (inclusiv canalizare pluviala 270 m) = 27.092 lei
Amenajare zona de recreere = •7987 lei
Siguranta circulatiei = 2574 lei
Mobilier stradal = 7521 lei
Indicatori tehnici:

- Lungimea tronsonului Str. M. Kogalniceanu =250m
- Suprafata parte carosabila Ssc=1424 mp
- Lungime racordare imbracaminte asfaltica existenta = 6 m
- Lungime racordare pietruire existenta = 10 m;
- Suprafata trotuare amenajate cu pavele = 287 mp;
- Suprafata parcare amenajata cu pavele = 286 mp;
- Lungime borduri mari 20x25 cm = 517 m+88.80m (parcare);
- Lungime borduri mici 10x15 cm = 245 m+16.00 m (acces ghena)
- Latime trotuar = 1.5 m ( pe partea dreapta a tronsonului de strada)
- Numar de locuri de parcare = 14
- Latime acces auto ghena = 1 loc
- Ridicare la cota camine telecomunicatii = 2buc
- Ridicare la cota guri de aerisire gaze naturale = 22 buc
- Amplasare guri de scurgere noi = 3 buc
- Lungime retea de canalizare noua = 270 m
- Spatii de recreere - 1 buc:
• Lungime borduri mici lOxlS cm = 56 m
• Suprafata amenajare cu pavele = 46.00 mp
• Piatra decorativa (marmura sparta alba) = 6.50 mp
• Suprafata gazon = 550 mp
• Mobilier stradal:
1. Cos de gunoi = lbuc
2. Banca cu spatar = 2 buc
3. Banca semicirculara = 4 buc
4. Masa circulara de exterior = 1 buc

