
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR._____ 
Din J,/  e ,f 2017 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 	 / c1/. 
Consiliu! Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 

2017; 

Având în vedere: 
i 	

/ 
- expunerea de motive a ni ţiatorului, inregistrata sub nr. 	q 66, 	/o/ 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr. 

Ă 7 	/j44; 
- 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 

republicată  în 2007 cu modific ările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, repub!icată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprobă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul MODERNIZARE 
BULEVARDUL VICTORIEI , din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 ce face parte 

integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
	

SECRETAR UAT 

-- ,- \ 
l.h\ 

I, 

jr. Fotach,iica 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
din 	 oo/1z 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEIII  

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 

durabil ă  a economiei locale si a imbun ă tăţ irii calităţ ii vieţ ii cetăţeniior. Realizat ă  din 

iniţ iativa UAîTecuci, strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de 

cetăţeni,funcţ ionari ai prim ă riei,agen ţi economici,institu ţ ii si organiza ţ ii 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 ă tăţ irea 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 ţ iei pietonale in zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ă tre trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucrărilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a 

străzii,raportată  la condiţiile generale de circula ţie 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 necesară  promovarea unui 

- 	proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul 

de investiţii ,,MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 46Ydin /. 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI. 

Pentru realizarea lucr ărilor de modernizare a Bulevardului Victoriei a fost 
elaborată  documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) si documenta ţia 
obţinerii avizelor conform certificatului de urbanism nr.278/13.06.2017, de c ătre o 
firmă  de specialitate in domeniu respectându-se legile ,normele ,normativele si 
standardele in vigoare ,care reglementeaz ă  proiectarea, realizarea si exploatarea 
obiectivului mentionat. 

Modernizarea Bulevardului Victoriei se face pe o lungime de 960 m,de la 
intersec ţia cu străzile Galaţi ,Ion Petrovici si 1 Decembrie 1918  (amenaj at ă  cu sens 
giratoriu) pană  la intersec ţia cu Gara de Sud, prin realizarea urm ătoarelor lucrări: 

• ranforsarea imbrăcămintei rutiere existente; 
• preluarea denivel ărilor din profilul longitudinal; 

• asigurarea scurgerii apelor in lungul str ăzii,la marginea bordurii; 
• amenajarea parcajelor si semnalizarea orizontal ă  a acestora; 
• imbunătăţirea condi ţiilor de circulaţie pietonală ; 

protejarea circula ţiei pietonale prin spaţii verzi clar delimitate. 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul MODERNIZARE 

BULEVARDUL VICTORIEF îndep1inete condi ţiile de legalitate si oportunitate, 

fapt pentru care îl supunem spre dezbatere i aprobare in consiliului local. 

ŞEF SERVCJIU INVESTIŢII 

Ing. J)/zn Trfan 



Anexa nr. 1 la HCL ,4,W. 	LJII eS~  1w/7-17-  

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI 

Indicatori econoinici: (inclusiv TVA) 

Total lucrări: 	1.900.209,00 lei 
din care: 

C+M: 	 1.820.144,00 lei 
Din care: 
-Proiectare si asistenţă  tehnică : 54.028,00 lei 

- 

	

	-Cheltuieli pentru investi ţia de bază : 1.818.359,00 lei 
-Alte cheltuieli: 27.822,00 lei 

1.Organizare de santier = 1.785,00 lei 
2.Lucrări de construc ţii = 1.785,00 lei 
3 .Comision,cote,costul creditului=9. 1 78,00 lei 
4.Cheltuieli diverse si neprev ăzute = 16.860,00 lei 

Indicatori tehnici: 

-Lungime tronson Bulevardul Victoriei =960 m; 
- Suprafaţă  parte carosabil ă= 8200 mp; 
-Lăţime parte carosabilă=8 m; 
-Suprafaţă  trotuar amenajat cu pavele 8 cm=68 10 mp 
-Lungime borduri mari 20x25 cm =2280 m; 
-Lungime borduri mici 10x15 cm =1890 m 
-Lăţime trotuar = 1 5 50 - 6 m; 
- Număr locuri de parcare =92 de locuri (52 de partea carosabila + 40 in spaţii special 
amenaj ate); 
-Suprafaţă  plantare gazon =3350 mp; 
-Ridicare la cota c ămine apă-canal =35 buc; 
-Ridicare la cota guri de scurgere = 30 buc; 
-Ridicare la cota guri de aerisire gaze naturale= 22 buc. 
Durata de execu ţie a obiectivului este de 9 luni. 

Intocmit, 

e s Mioara 


