
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR.______ 

Din 3o.p/. 2018 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

REABI LITARE 

lniţiator: Că tă lin Constantin Hurdubae, primarul lunicipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: ÏOL / otyP 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară , în data de 

2018; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrat ă  sub nr. 
(9f 

3 	/ // L 3/ &71 

- 	ra ortul 	de 	specialitate întocmit 	de 	Serviciul 	lnvestitii, 	înregistrat 	sub 	nr. 

- 	raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. /-5 
În baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.126 din Legea nr.215/2001 

republicat ă  în 2007 cu modifică rile si completă rile ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţ ia pubiică  
local ă , republicată , cu modifică rile ş i completă rile uiterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprob ă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul REABILITARE STRADA 

LIBERTATII, MUNJCIPIUL TECUCI, JUD GALATI, din Municipiui Tecuci ,conform anexei 1 ce 

face parte integrant ă  din prezenta hot ă râre. 

Art. 2. Prezenta hot ă râre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hot ă râre va fi comunicat ă  celor interesa ţ i prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

PREŞEDIN 	
. 	

SECRETAR UAT ( 	ED1NA1 

jr. FotacValalerica 

° 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTJVE NR.______ 
din 	t 

Privind: aprobarea indicatorilor teh nico-economici pentru obiectivul 

REABILITARE STRADA LIBERTA Tll, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALA Tl 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 

durabilă  a economiei locă le si a imbun ătăţirii calităţ ii vieţ ii cetăţenilor. Realizată  din 

iniţiativa UATTecuci, strategia a fostelaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de 

cetăţeni, funcţionari ai primă riei, agen ţi economîci, institu ţii si organiza ţ ii locale pe 

parcursul consult ă rilor. 

ln ceea ce prive şte structura de transport ,realizarea proiectului propus va 

aduce beneficii zonei, influen ţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de trans-

port ş i a zonei prin urm ă toarele aspecte: 

-fluidizarea circula ţiei rutiere; 

-imbunătăţirea capacit ăţii portante a structurii rutiere; 

-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabil ă  pe tronsoanele cu 

dou ă  sensuri de circula ţie; 

-imbună tăţ irea circula ţiei pietonale ifl zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ă tre trecerile de pietoni. 

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

străzii, raportat ă  la condiţiile generale de circula ţie auto si pietonale actuale si de 

perspectiva precum si de diagnoza deviabilitate. 

Proiectul are ca obiect principalimbun ă tăţ irea 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 hot ă râre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investi ţii REABILITARE STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD 

GALATIPP  

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNJA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICJPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢ II 

DIRECTOR GENERAL 

Nicol Ţă poi 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 	din f 	//f 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,REABILITARE 

STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI, 

Pentru realizarea lucr ă rilor de reabilitare strada Libertatii, mun Tecuci, jud 

Galati, a fost elaborat ă  documenta ţ ia de avizare a lucr ă rilor de interven ţ ii (DALI), de 

că tre o firm ă  de specialitate in domeniu respectându-se legile ,normele, normativele 

si standardele in vigoare, care reglementeaz ă  proiectarea, realizarea si exploatarea 

obiectivului mentionat. 

Strada Libertatii este orientata pe directia N-S si face legatura intre str Gh 

Petrascu si str. Nicoresti (soseaua de centura), in momentul de fata are urmatoarele 

caracteristici: 

- lungime3o4m 

- latime 7 m 

- trotuare pe ambele parti cu latimea variabila intre 1.50-2.00 m 

- spatiu verde, cu latime de 1.20 m 

- La partea de nord strada prezinta un sector de circa 500 mp cu imbracaminte 

asfaltica degradata, cu fisuri si crapaturi; 

- Pe restul suprafetei carosabile, str. Libertatii are sistemul rutier alcatuit din dale 

de beton de ciment cu un grad sporit de deteriorare. 

- Trotuarele sunt alcatuite din beton de ciment pe un strat de balast 



- Preluarea apelor pluviale se face cu ajutorul retelei de canalizare existente, prin 

guri de scurgere (gaighere). 

ln zona amplasamentului exista urmatoarele utilitati: 

- Retea electrica de joasa tensiune 

- Retea de telefonie, cablu si date 

- Retea gaz metan 

- Retea de apa potabila si canalizare 

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 

două  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 lucr ă rilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a 

străzii, raportat ă  la condiţ iile generale de circula ţ ie auto si pietonale actuale si de 

perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal imbun ă tăţ irea infrastructurii de transport local 

pe traseul acestei str ăzi,facilitând astfel mobilitatea popula ţ iei si a bunurilor. 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hot ă râre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici prîvind obiectivul REABILITARE STRADA 

LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI îndeplinete condi ţ iile de legalitate si 

oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare in consiliului 

local. 

ŞEF SERVlCIU/l ţ lVESTlŢ ll 

lng. Pen Trifan 



Anexa nr. 1 Ia HCL eîê. 	i 	/ 

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
REABILJTARE STRADA LIBERTATJI, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

Indicatori economici: (inciusiv TVA) 

Principaiii indicatori tehnico-econornici ai investitiei 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 1.044.000,00 lei din care C+M 925.000,00 lei 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =76.900,00 lei 

- Sistem rutier strada =527.000,00 lei 

- lnfrastructura parcari =19.500,00 lei 

- Borduri+trotuare =248.000,00 lei 

- Ridicare la cota capace= 92.000,00 lei 

- Siguranta circulatiei - semnalizare rutiera= 23.000,00 lei 

- Organizare de santier =15.500,00 lei 

- Alte cheltuieli 

(diverse si neprevazute, taxe l.S.C., casa constructorilor) =42.100,00 lei 

Durata estimata pentru executia lucrarilor 3 luni. 

Indicatori tehnici 

- Lungime strada reabilitata 304m 

- Suprafata carosabila 2935 mp 

- Suprafata trotuare cu pavaj 1710 m 

- Suprafata parcari si alveole 358mp 

- Lungîme borduri trotuare 770 m 

- Ridicare )a cota capace canalizare 45 buc 

- Ridicare la cota capace gaz metan 20 buc 

- Ridîcare la cota hidranti 4 buc 

- Rîdicare la cota guri de scurgere 10 buc 

lntocmit 

lng. CataIrJeorghe 


