ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din .03.2017

2
de catreMunipu

Privind: Acordul de prjnci
ramul National
investitii ,,Reabilitare strazi Municipiul Tecuci, Judetul Galati 15 km,Etapa 11

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 9251 /PJ/07.03.2017 .tîn data dc
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţ
,,.
4 03.2017;
vând în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr. 9252 /PJ/ 07.03.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Çadastru, Fond Locativ, Drumuri. înregistrat sub nr.9253
/PJ/07.03.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisii /comisiilor de specialitate nr,2i?iJ
In baza prevederilor:
- Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de implementare;
- art. 7, alin (1), Iit. e) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala;
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modifîc ările sï
completările ulterioare;
- art. 36 alin 2 lit. b) ş lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 Iit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă în 200
cu modific ările i complet ări
le ulterioare;
În baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia public ă locală,
republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catrc
Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala
obiectivului de investitii ,,Reabilitare strazi Municipiul Tecuci, Judetul Galati 15 km, Etapa 11.
Art.2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la înde1inire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si a
compartimentului de specialitate.

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T Municipiui
Tecuci.

PREŞEDINTE OE1iI

BULHAC ,

STJNTN

SECRETAR.
Jr. FOTACHE VALERICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR.9252 YPJ /07.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre
Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Proramu1 Nationai ete
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ,,Reabilitare strazi Municipiul Tecuci
Judetul Galati 15 km, Etapa 11
Programul Naţional de Dezvoltare Local ă, este coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale şi
Administraţiei Publice si stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan ţă
naţională, care susţin dezvoltarea regional ă prin rl ealizarea unor lucr ări de infrastructur ă rutieră, tehnico
jdi1itară şi socio-educativă.
Conform prevederilor art. 7, alin (1), lit. ej din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala, obiectivele de investi ţii care pot fi finanţate în cadrul prograniului ttebuie s ă
vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru mai multe domenii
specifice intre care si reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate i încadrate în Gonforrnitate CH
prevederile legale în vigoare ca drumuri jude ţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale
i/sau drumuri publice din interiorul locaiit ăţilor.
Intre beneficiarii eligibili, in cadrul subprograniu1ui ,,Regeerarea urban ă a municipiilor şi oraşeloi
se numara si unit ăţile adriinistrativ-teritoria1e reprezentate de autorit ăţile administraţiei publice locale alc
municipiilor şi oraşelor.
Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de baz ă pentru comunitate.
Acestea sunt necesare pentru a asigura condi ţii de s ănătate, protec ţia mediului, accesibilitate şi în general
condiţii optime de trai. Integrarea în economia european ă este facilitată de o infrastructur ă de transport
eficientă, conectată la reţeaua european ă de transport. Construcţia şi modernizarea drumurilor reprezint ă o
necesitate din punct de vedere economie, reducând durata de transport şi, prin urmare, costurile de
transport. De asemenea, oportunitatea implement ării investiţiei este ancorat ă în Strategia de dezvoltare
locală a Municipiului Tecuci şi sunt necesare ac ţiuni urgente de creare, extindere, reabilitare şi rnodernizare
—a infrastructurii, astfel încât s ă se poată asigura o creştere eeonomic ă a acestor zone şi condiţii de viaţă
decente pentru populaţie. Drumurile ce necesit ă urent modernizare prezint ă la ora actual ă defecte speeifice
cum ar fi: fisuri, faiantari, gropi, f ăgaşe, şanţuri, prpvocate de scurgerea apelor meteorice pe suprafa ţa părţii
carosabile, scurgerea acestor ape nefiind asigurat ă în mod corespunz ător, în pofida încerc ărilor de
permanente de între ţinere. De asemenea în perioadele ploioase drumurile devin greoaie circula ţiei atât
pentru oameni cât şi pentru autovehicule.
Prin modernizarea drumurilor de interes local sunt infiuen ţate favorabil condi ţiile igienico—sanitare
în care tr ăiesp localnicii, deoarece în prezent pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implic ă lupta cu
noroiul şi bălţile care se formeaz ă. Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circula ţia vehiculeloi.
praful rezultat în urma trecerii acestora provocând un disconfrt locuitorilor, ale c ăror case se afl ă în
imediata vecinătate a drimuri1or asupra c ărora este necesar ă intervenţia. Modernizarea drurnurilor va
asigura un confort sporit de circula ţie, o siguranţă în exploatare,
Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii Reabilitare strazi Municipiul Teeuci, jud Galati 15 kiu,
Etapa 11 , pentru care se solicita finantare de la MDRAP - PNDL, este de 23.979.148,13 lei fara TVA.
Avand in vedere cele de mai, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma
propusa.

ROVIÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
BIROUL FONDURI EUROPENE
Nr. 9253 lJJ / 07.03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Acordul derincipiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre
Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Proramu1 National de
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ,,Reabilitare strazi Municipiul Tecuci,
Judetul Galati 15 km, Etaya 11
Avand in vedere prevederile Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de implernentare si
ale art. 7, alin (1), lit. e) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala si tinand cont ca strazile, pentru care se solicita alocare de fonduri in vederea reabilitarii, necesita
irgent modernizare, este oportuna depunerea unei solicitari de finantare pentru obiectivul de investitii
Reabi1itare strazi Municipiul Tecuci, jud Galati 15 m, Etapa 11.
Strazile ce necesit ă urgent modernizare prezint ă in prezent degradari importante ale suprafetei
carosabile cauzate de traficul intens, agentii atmosierici, fenomenul de inghet / dezghet, cum ar fi: faiantari,
fisuri, gropi, făgaşe, şanţuri, provocate de scurgerea apelor meteorice pe suprafa ţa părţii carosabile,
scurgerea acestor ape nefiind asigurat ă în mod corespunzător, în pofida lucrarilor permanente de între ţinere.
Prin modernizarea drumurilor de interes local se înfrumuse ţează zona, cu un irnpact pozitiv asupn
mediului înconjurător, se realizeaz ă căi de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectiv ă
ale traficului. De asemenea, va cre şte siguranţa circulaţiei si fluenta traficului ce va avea un impact benefic
asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al Municipiului Tecuci, comunitatea fiind principal
beneficiară a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel 5remize1e pentru desf ăşurarea în condiţii
normale a tuturor activit ă i1or socio-economice din zon ă.
Investiţia va cuprinde modernizarea reţelei de drumuri de interes local dup ă cum urmeaz ă:
1.Cartier Cernicari: Fdt Imasului 168m1, strada Liliacului 250 ml, strada Lalelei- 130in, A1ee
Crizantemelor 504 ml, strada Avram Iancu 700m1, strada Nicolae Balcescu 430m1, strada Dimitrie Arighel
385m1, strada Malului 140m1.
2.Cartier Posta: strada Dimitrie Harlescu 840m1, strada Rodnei 266m1, strada Dragos Voda ( tronson str.
\.....Deceba1-str. D Harlescu) 140m1, strada Linistii (tronson str. Militari-str. Regina Elisabeta) 364 ml, stracla
Nicolae Iorga 230m1, strada Nicolae Titulescu 23 Oml, strada Zimbrului 1 32m1, stada Aurel Vlaicu 11 Oml
3.Cartier Satul Nou: strada Dacia(tronson str. Dumbrava Rosie- str. Vrancei) 1 344m1, strada Calugareni
1239 ml, strada Bucovinei 513m1.
4.Cartier Nicolae Balcescu: strada Constantin Brancoveanu 560m1, strada Marasesti 812 ml, strada
Movilei 310m1, strada Zorilor 392m1, strada Eroilor 348m1, strada Prundului 420m1, Natalia Negru 406 iril,
strada Tractoristilor 422m1.
5.Alte zone: strada Transilvaniei 550m1, strada Nicoresti 770m1, strada Tudor Pamfile 470 ml, strada Focsa
707m1, strada Vasile Lupu 250m1, strada Pietei 1 50rn1, Aleea Matei Basarab 224m1.
Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii Reabilitare strazi Municipiul Tecuci, jud Galati 1 5
km, Etapa 11 , pentru care se solicita finantare de la MDRAP - PNDL, este de 23.979.148,13 lei fara TVA.
Avand in vedere cele prezentate mai sus consideram ca proiectul de hotarare privind Acordul de
principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunrea de catre Municipiul Tecuci a uflei solicitari de
finantare prin Programu1 National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ,,Reabilitare strazi
Municipiul Tecuci, Judetul Galati 15 km, Etapa 11 indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapL
pentru care il supunern spre dezbatere si aprobare Consiliului Local.
BIROUL CADASTRU, FOND LOCATIV, DRUMURI
TUDOR GABRIELA

