
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNJCIPJUL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR ( 

Din /gc 	2018 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom,ci pentru obiectivul ,, Trotuare 

pietonale strada Bobalna, Municipiull Tecuci , Jud Galati 

iniţiator: Că tă lin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 

Număr deînregistrare şi.data depunerii proiectu ţ ui:  

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  extraordinar ă, în data de 
.. 	• 	 2018; 	. 

Având în vedere: 	 . 

- expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrat ă  sub nr. 	 / 	I5t 	Zo, 
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	lnvestitii, 	înregistrat 	sub 	nr. 

• 	 _____/____ . . . 	 . 

- 	raportul/rapoartele de avizare aJ/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 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 5i complet ă rile ulterioare; 

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 rile ş i completă rile ulterioare; 

H O T Ă  R Ă  $ T E: 

Art. 1.Se aprob ă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,, Trotuar pietonal strada 

Bobalna, Municipiul Tecuci , Jud . Galati , din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 

ce face parte integrant ă  din prezenta hotă 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. 

	

PRE5ED1NIE.-DESED1NŢĂ 	 SECRETAR UAT 

Jk • 	• 	 • 	•••• 

	

Milki-G1iJhi- \- 	 jr. Fotache Valerica 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUN!CIPIUL TECUCI 

PR lMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.J 2J 
din 	 l3/ 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Trotuare 

pietonale strada Bobalna, Municipiulr  Tecuci , iud Galati 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 
durabilă  a economiei locale si a imbun ătăţirii calităţii vieţii cetătenilor. Realizată  din 
iniţiativa UATTecuci, strategla a fost elaborat ă  cu sprijinul recomandărilor propuse de 
cetăteni, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, institutii si organiza ţii locale pe 
parcursul consultărilor. 

Realizarea unor c ăi de acces modernizate pentru locuitorii din strada Bobalna, 
va avea influenţe benefice imediate asupra ridic ării standardelor în vigoare privind 
condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor ce se desfăsoară  în zonă  

Circulaţia pietonală  intensă 	datorită  legăturii dintre cartierul Tineretului 
( fosta zona industrial ă  ) i scoala nr. 8 care în prezent se desf ă oară  pe partea 
carosabilă  face să  crească  pericolul accidentelor rutiere 

Priorităţile care au eviden ţiat necesitatea realiz ării investitiei sunt 
- 	facilitatea unei circulatii pietonale sigure si permanente ale pietonilor, 
- asigurarea accesului catre proprietatile existente pe aceast ă  strad ă . 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătătirea circulatiei pietonale pe traseul acestei 

străzi, facilitând astfel mobilitatea populatiei 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatoriior tebnico- economici pentru obiectivul 
de investi ţli,, Trotuare pietonale strada Bobalna, Municipiul Tecuci , Jud Galati 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITIJ 

DIRECTORGENERAL 

Nicol/ ă poi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr Cdin  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Trotuare 
pietonale strada Bobalna, Municipiub Tecuci , Jud Galati 

Pentru realizarea lucr ărilor de reabilitare Fund ătura Ecaterina Teodoroiu , mun 
Tecuci, jud Galati, a fost elaborat ă  documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii 
(DALI), de către o firmă  de specialitate in domeniu respectându-se legile ,normele, 
normativele si standardele in vigoare, care reglementeaz ă  proiectarea, realizarea si 
exploatarea obiectivului mentionat 

Strada Bobalna din mun. Tecuci, face legatura între cartierul Tineretului (fosta 
zona industrială ) - strada 1 Decembrie 1 9 1 8 si strada Matei Basarab (scoala nr 8 ) din 
municipiul Tecuci 

Realizarea unor c ăi de acces modernizate pentru locuitorii din strada Bobalna, va 
avea influenţe benefice imediate asupra ridic ării standardelor în vigoare privind condi ţiile 
igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive ce se desfăsoară  în zonă  

Circulaţia pietonală  intensă  datorită  legăturii dintre cartierul Tineretului ( fosta 
zona industrial ă ) si scoala nr. 8 care în prezent se desf ă oară  pe partea carosabil ă  
face să  crească  pericolul accidentelor rutiere 

Trotuarele pietonale au urmatoarele caracteristici 
- Lungime trotuare - 580 m 
- Latimea -1,50m 
- Lungime borduri 10 x 15 cm - 2 x 580,00 m 
- Lungime borduri 20 x 25 cm - 86,00 m 





Anexa nr. 1 k HCL 	 Z0 (? 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 


