
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR.__________ 
Din 	2018 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
,, Canalizare menajera si pluvială  in str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă  

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3o33 	/ 7: 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 

99. €23. 	2018; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	 /o/y  2?&14 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr. 

Jc3L5 	/ ec?7 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.j , 	3 
În baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice Iocale, 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.126 din Legea nr.215/2001 
republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art. 11 5  alinl, lit. b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  Iocală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art. 1.Se aprobă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,, Canalizare menajera si pluvială  in 

str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă  , din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 ce face parte 
integrantă  din prezenta hot ărâre. 

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 grij a Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

PREŞEDIN] 
Bu1ig 

SEC TAR UAT 
Valerica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

din... 	.. 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,, Canalizare menajera si pluvială  in str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă  

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea durabil ă  a economiei 
locale si a imbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată  din iniţiativa UAT Tecuci, strategia a fost elaborat ă  cu 
sprijinul recomandărilor propuse de cet ăţeni, funcţionari ai primăriei, agen ţi economici, instituţii si organiza ţ ii 
locale pe parcursul consult ărilor. 

Având in vedere ca sisemul rutier si pietonal din aceast ă  zonă  este alcatuit din strat de balast compactat, 
lucrarile de modernizare ce urmeaz ă  a se realiza pe strazile susmen ţ ionate, prin care se realizeaza refacerea 
sistemului rutier ( asfaltare) si a trotuarelor impune execu ţia retelelor de canalizare pluviale si menajere.. 

Necesitatea lucrărilor 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. 

Odata cu finalizarea lucrarilor de refacere a sistemului rutier, pentru o perioada de cel putin 3 ani nu se 
mai pot face interventii in trotuarele si carosabilul modernizat. 

Proiectul are ca obiect principal 	îmbunatatirea factorilor de mediu, confort si sanatate a populatiei prin 
realizarea retelelor de canalizare menajera si pluviala pe strazile Decebal, Rodnei si Dragos Vod ă, străzi ce 
urmeaza a fi modernizate, implicit din aceast ă  modernizare face parte si re ţeaua de canalizare pluvială . 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea unui proiect de hot ărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ,, Canalizare menajera si pluvială  in str. 
Decebal, Rodnei si Drago Vodă  
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Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Canalizare menajera si pluvială  in str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă  

Pentru realizarea lucrărilor de investiţii ,, Canalizare menajera si pluvială  in str. Decebal, Rodnei si 
Drago Vodă  , s-a elaborat Studiul de fezabilitate cu o societate de specialitate în domeniu, respectându-se 
Iegile, normele, normativele ş i standardele în vigoare, ce reglementeaz ă  proiectarea. 

Obiectivul de investiţii va fi finanţat din fondurile bugetului Iocal. 

Obiectul Studiului de fezabilitate îl constituie executia Iucrarilor de retele de canalizare menajera si 
pluviala in străzile Decebal, Rodnei si Dragos Vodă . 

Investitia propusa este necesara pentru dezvoltarea retelelor de canalizare menajera si pluviala in 
Municipiul Tecuci, avandu-se in vedere imbunatatirea factorilor de mediu, confort si sanatate a populatiei din 
aceasta zona. In prezent pe strada Decebal, exista o retea de canalizare menajera din beton Dn 300 mm care aflat ă  
într-o stare avansat ă  de degradare. 

Necesitatea realizarii acestei investitii este data si de faptul ca pe strazile mentionate se va reface sisternul 
rutier, iar interventia in zona carosabilului nu va mai fi posibila pe o perioada de 3 ani. 

Proiectul eleborat prevede retea de canalizare pe strazile Decebal, Rodnei si Dragos Vodă  de tip separativ. 
Prin obiectivul de investitii propus,se va realiza: 
A. CANALIZARE MENAJERĂ  
1. Strada Decebal 
2. Strada Rodnei 
3. Strada Dragos Vod ă  

B. CANALIZARE PLUVIALĂ  
Strada Decebal 

Proiectul este conform cu HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru aI 
documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice. 

In conformitate cu prevederile 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 modific ările si completările ulterioare, Consiliul local aprob ă  la propunerea 
primarului documentaţiile tehnico-economice pentru lucr ările de investi ţii de interes local. 

Este de competenţa Consiliul Local a Municipiului Tecuci s ă  dezbată  şi să  aprobe în şedinţă  proiectul de 
hotărâre în forma prezentat ă . 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici privind ,, Canalizare menajera i pluvial ă  in str. Decebal, Rodnei i Drago 
Vodă  îndep1inete condi ţiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare in 
consiliului Iocal 

ef Serviii Investi ţii 

Ing. Tţifan Dan 



Anexa nr. 1 la HCL .  o ţ  

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTR U OBIECTIVUL 
,, Canalizare menajera si pluvială  in str, Decebal, Rodnei si Drago Vodă  

Documentatia tehnic ă  ( studiul de fezabilitate) întocmită  conform HG nr. 907 
/20 1 6 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri publice 
cuprinde următoarele: 

1. INDICA TORI TEHNICI 

A. CANALIZARE MENAJERĂ  

Strada Decebal, 
Lungime L=250m, 
Diametru Dn = 250 mm, tuburi Pvc SN 8, cu descarcare în strada Vlad Ţepe. 

Strada Rodnei, 
- Lungime L=251m, 

- tronson 1 - L= 1 16 m cu descarcare strada Dimitrie Harlescu si 
- tronson 2 - L 135 m cu descarcare în strada Decebal 

- Diametru Dn = 250 mm, tuburi PVc SN 8 

Strada Drago Vod ă  (tronsonul dintre str. Dimitrie Harlescu si str.Decebal) 
- 	Lungimea L= 136m, 
- 	Diametru Dn = 250 mm, tuburi PVC SN 8 

Pentru cele 3 strazi 
- 	camine de vizitare canalizare = 28 buc, 
- 	camine de racord canalizare = 60 buc, 
- 	Teava PVC SN 8 Dn 160 mm = 630 m (pentru racorduri) 

B. CANALIZARE PLUVIALĂ  

Strada Decebal 
- L- Lungime L= 395 m , din tuburi PVC SN 8 cu diametru Dn = 400 mm, 
- Camine tip geiger = 8 buc, 
- L - Lungime conducta geigere L= 96 ml , din tuburi PVC SN 8 cu diametru Dn = 200 mm 

2. INDICA TORI ECONOMICI 

Indicatorii tehnico - economici ai investi ţ iei: 
1. Valoarea total ă  a investiţiei: 	- 586.373 Iei (cu TVA) 

din care: 
C + M: - 520.723 lei (cu TVA) 

2. DURATA DE EXECUŢIE 
Durata estimata pentru executia lucrarilor 3 luni. 

Întocmit 
Ing. Victor Sobaru 


