
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR.____ 
Dinl 6.04.2018 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 	REABILITARE 
STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 40258/02.04.2018 Consiliul Local al 
Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  extraordinara, în data de 16.04.2018 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 40259102.04.2018 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr.40260/ 

02.04.2018 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4, 5 

În baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice Iocale, cu modificările si 

completările 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 

republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprobă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul REABILITARE STRADA ION 
TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI, din Municipiul Tecuci ,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. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.____ 
din 	 2/2 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE 
STRADA ION TA U, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALA TI 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea durabil ă  
a economiei locale si a imbun ătăţ irii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată  din iniţiativa UAT 
Tecuci, strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ărilor propuse de cet ăţeni, funcţ ionari ai 
primă riei, agenţi economici, institu ţii si organiza ţii locale pe parcursul consult ărilor. 

In 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 
următoarele aspecte: 

-Huidizarea circula ţiei rutiere; 

-imbunătăţirea capacit ăţ ii portante a structurii rutiere; 

-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabil ă  pe tronsoanele cu dou ă  
sensuri de circula ţie; 

-imbunătăţ irea circula ţiei pietonale in zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucr ărilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a străzii, 

raportată  la condi ţiile 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 străzi, 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 investi ţii 

,,REABILITARE STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

PRIMAR 
Că tălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢ II 

DIRECTOR GENERAL 
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Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,REABILITARE 
STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATL 

Pentru realizarea lucr ă rilor de reabilitare strada ION TAU, mun Tecuci, jud Galati, a fost 
elaborată  documenta ţia de avizare a lucr ărilor de interven ţii (DALI), de c ătre o firmă  de 
specialitate in domeniu respectându-se Iegile ,normele, normativele si standardele in vigoare, 
care reglementeaz ă  proiectarea, realizarea si exploatarea obiectivului mentionat. 

Strada ION TAU are urmatoarele caracteristici: 
Conform expertizei si a vizitei în teren, Strada Ion T au, prezinta urmatoarele caracteristici: 
Lungimea sectorului de strada propusa pentru modernizare este de 330 m; 
Traseul este alcatuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente; 
Latimea partii carosabile este variabila, cuprinsa între 6,00 s i 7,00 m; 
Pe primii 250 m care vor fi modernizati, structura rutiera existenta este de din beton de ciment 

aflat într-o stare avansata de degradare cu dislocari pe suprafete intinse; 

Trotuarele au latimea variabila, cuprinsa î ntre de 0,75 m - 1,50 m si sunt realizate din beton 
de ciment degradat se afla într-o stare avansata de degradare prezenta dislocari de material, 
In profil longitudinal, strada are declivitati cuprinse intre 0,13% si 0,97%; 
Din cauza Iipsei pantelor de scurgere in profil longitudinal, apa balteste pe anumite zone; 
Avand în vedere ca de pe aceasta strada se realizeaza accesul la doua constructii industriale, 
sunt foarte multe autoturisme care parcheaza pe spatii neamenajate; 
Acest sector de strada nu este semnalizat corespunzator normelor tehnice în vigoare; 
In ceea ce priveste structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficiu 
zonei, influentand benefic strategia de dezvoltare a retelei de transport si a zonei prin 
urmatoarele aspecte: 

- 	fluidizarea circulatiei rutiere 

îmbunatatirea capacitatii portante a structurii rutiere; 

imbunatatirea elementelor geometrice în plan orizontal si în plan vertical; 
- imbunatatirea circulatiei pietonale in zona; 



In zona amplasamentului exista urmatoarele utilitati: 
- Retea electrica de joasa tensiune 
- Retea de telefonie, cablu si date 
- Retea gaz metan 
- Retea de apa potabila 

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

raportată  la conditiile 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 cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul "REABILITARE STRADA ION TAU, 

MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" îndepline şte condi ţiile de legalitate ş i oportunitate, fapt 

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

ŞEF SERVICIU INVESTIŢ II 

Ing. Dbi Trifan 



Anexa nr. 1 Ia HCL 2~Z/~ 

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
REABILITARE STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

Indicatori economici: (inclusiv TVA) 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 704.914,00 lei din care C+M 607.023,00 lei 
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =31.100,00 lei 
- Sistem rutier strada =605.238,00 lei 

Organizare de santier =1.786,00 Iei 
- Alte cheltuieli 

(diverse si neprevazute, taxe I.S.C., casa constructorilor) =66.790,00 lei 
Durata estimata pentru executia lucrarilor 6 luni. 
Indicatori tehnici 

- Lungime tronson Strada Ion Ţau = 330 m; 
- Suprafaţă  parte carosabil ăm inclusiv supral ărgiri si racord accese = 2300,00 mp; 
- Lăţ ime parte carosabil ă  = 6,00 m; 
- Suprafaţă  trotuar amenajat cu pavele 6 cm = 383,00 mp; 
- Suprafaţă  parcare amenajată  cu pavele 8 cm = 315,00 mp; 
- Lungime borduri mari 20x25 cm = 745 m; 
- Lungime borduri mici 10x15 cm = 325 m; 
- Lăţ ime trotuar = 1,00 m - 1,50 m; 
- Numar locuri de parcare = 18 locuri (5+13); 
- Ridicare 1a cota camin 1 buc 

Intocmit 

Ing. Catalin Gheorghe 


