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Din______ 

Privind aprobarea ind icatorilor tehn ico-economici pentru obiectivui 	REABILITARE 

FUNDĂTURA ECATERINA TEODORO1U, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

lniţiator: Cătă lin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 

Număr deînregistrare şi data depuneriiproiectului; C2O / /JO,6 O/cf 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţ i, întrunit în şedinţă  extraordinar ă , în data de 

/.o6. 	2018; 	 •. 	. 

Având în vedere: 	 - 

- expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrat ă  sub nr. 	 //7 O levIçp 
- 	raportul 	cie 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul

• 	

lnvestitii, 	înregistrat 	sub 	nr. 

622 	/ /$o6 	• 	. •. .• . 	: 	 . 

- 	raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr./7, 	3 • 	. 	• 	. 	 /, ţ  
ln bazaprevederilor: • 

• 	 - art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ă rile ş i 

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 modific ă rile ş i completă rile uJterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţ ia publică  

local ă , republicat ă , cu modifică rle ş i completă rile ulterioare; 

H OT Ă R ĂŞ TE: 

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

ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI , din Municipiul Tecuci 

,conform anexei 1 ce face parte integrant ă  din prezenta hot ă râre 

•Art. 2. Prezenta hot ă râre va fi dusă  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. 	 • 

• 	. 	• PR7 ŢĂ  . . 	 SECRETAR UAT 

) 	

jr. Fotache Valerica 
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Privind aprobarea i ndicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

REABILITARE FUNDĂTURA ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, 

JUD GALATI 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie bazapentru dezvoltarea 

durabil ă  a economiei locale si a imbun ă tă tirii calitătii vietii cetătenilor. Realizat ă  din 

initiativa UATTecuci, strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de 

cetă teni, functionari ai prim ă riei, agenti economici, institutii si organlzatli locale pe 

parcursul consultă rilor. 

ln ceea ce priveste structura de transport ,realizarea proiectului propus va aduce 

beneficii zonei, influentând benefic strategia de dezvoltare a retelei de trans-port si a 

zonei prin urm ătoarele aspecte 

- fluidizarea circulatiei rutiere, 

- imbun ă tă tirea capacită tii portante a structurii rutiere, 

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

două  sensuri de circulatie, 

- imbună tătirea circulatiei pietonale in zon ă , 

- realizarea unui acces sigur si permanent la re ţeaua de străzi existentă  în zonă , 

- diminuarea gradului de poluare, 

- sporirea gradului de atractivitate pentru poten ţialii investitori 

- dirijarea pietonilor că tre trecerile de pietoni 

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

străzii, raportat ă  la conditiile generale de circulatie auto si pietonale actuale si de 

perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate 
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Privind aprobarea i ndicatori lor tehnico-economici pentru obiectivul ,,REABI LITARE 

FUNDĂTURA ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

Pentru realizarea lucr ă rilor de reabilitare Fund ă tura Ecaterina Teodoroiu, mun 

Tecuci, jud Gaiati, a fost elaborat ă  documentatia de avizare a lucr ă rilor de interventii 

(DALI), de c ătre o firm ă  de specialitate in domeniu respectându-se legile ,normele, 

norma•tivele si standardeieinvigoare, care reglernenteaz ă  proiectarea, realizarea si 

exploatarea obiectiyului mentionat. 

Fundătura Ecaterina Teodoroiu este orientata pe directia E-V si face legatura 

intre str. Militari si str. Ecaterina Teodoroiu 

În momentul de făta are urmatoarele caracteristici: 

- Lungime strada reabilitata 104,50 m 

- Suprafata carosabila 418 mp (latime 2 x 2,00 m) 

- Lungime borduri trotuare 200 m 

- Latime trotuar pietonal -1,0m 

- Ridicare la cota capace canalizare 1 buc 

- Ridicare la cota capace gaz metan 8 buc 

- lmbracamintea actuala este din piatra de rau si balast, 

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 priveste structura de transport, realizarea proiectului propus va 




