
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR.______ 

Din oc. 	2018 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. 

Galati 

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

Numă r de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 64Z2  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Gala ţi, întrunit în şedinţă 	 în data de 

2018; 

Având în vedere: 	 - 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.  

- rap rtul 	de 	specialitate întocmit de Serviciul 	lnvestitii, înregistrat sub 	nr. 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 

În baza prevederilor: 

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

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 modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
local ă, republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprob ă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul Extindere iluminat public zona 

blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 ce face 

parte integrant ă  din prezenta hot ă 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 ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.______ 

..din 2O0. Z9? 

Privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

. 	Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. 

Galati 

• 	Strategîa de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dez•voltarea durabil ă  a 

• 	economiei locale si a imbun ătăţ irîi calităţ ii vieţ ii cetăţenilor. Realizat ă  din iniţ iativa UAT Tecuci, 

strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul .recomandă rilor propuse de cet ăţeni, funcţ ionari ai prim ă riei, 

agenţi economici, instituţii si organizaţii locale pe parcursul consult ă rilor. 

. 	• • 
	ln ceea ce prive şte structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficii 

zonei, influenţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de transport ş i a zonei prin urm ătoarele 

• 	• 	•.aspecte: .. 

-cresterea sigurantei populatiei din zona respectiva; 

. 	-sporirea confortului. 

• 	• • 	Necesitatea lucră rilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de dezvoltarea zonei, avand 

in vedere ca se executa lucrari de sistematizare pe verticala a zonei, construirea unei parcari 

.. 	•.moderne, ce.presupune un iluminat corespunztor 

• 	Proiectul are ca obiect principal extinderea iluminatului public pe raza municipiului •fapt ce va 

• 	• • crea un confort sporit, precum si siguranta populatiei din zona. 

Ayândîn vedere•aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea unui proiect de hot ă râre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investi ţii Extindere 

iluminat public zona blocurj ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. Galati 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

DIRECTOR GENERAL. 

Nicole Ţă poi 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. 

Galati 

: 	Conform memoriului tehnic din P.T. nr 7/2018 elaborat de sC ATRIA CONCEPT SRL, pentru 

asigurarea.unui iluminat eficent in concordanta cu ultimile standarde si normative cu o buna 

uniformitate (longitudinala si transversala) se va realiza un sistem de iluminat public compus din 

urmatoriiindicatori: 

- 12 stalpi de iluminat public cu inaltimea de minim 8 m si cutie de jonctiune incorporata 

•. 	. 	26 corpuri iluminat tip LED de 80W 	 . 

- Cablu de alimentare circuite tp ACVAbV-F 5X25 mmp 

- Cablu de alimentare corpuri de iluminat CYY 3X2,5 mmp 

. Lucrarea consta in: 

- pozarea unorcircuitede 0,4kV in vederea alimentarii cu energie electrica a iluminatului 

public amplasat in zona blocurilor ANL mun Tecuci, str 1 Decembrie nr 135, jud Galati Cablul 

se va poza pe domeniul public in profil tip M prin spatiul verde iar in zonele de acces cablul 

se va poza in profil ( Ţfl; 

- realizarea instalatiei de legare la pamant pentru stalpii de iluminat cu o valoare a rezistentei 

de dispersie Rd< 10 Ohmi; 



-montarea stalpilor complet echipati cu lampi tip LED de 80 W.Avnd în vedere cele 

prezentate, considerăm că  proiectul de hotărâre pnvind aprobarea indicatonlor tebmco - 

economici privind obiectivul Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 

1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. Galati îndeplineşte condiţiile de legalitate şi 

oportunitate, fapt pentru care îl supunem sprIezbatere şi aprobare in consiliului local 

ŞEF SERVIC134/NVEST1Ţ I1 



Anexa nr. 1 la HCL________________ 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
Extifldere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. 

Galatill  

Indicatori ecoiioinici: (inclusiv TVA) 

Totallucrări: 	124.950,00lei 

din care: 

C+M: 	1 15.392,052 lei 

- asistenta tehnica 	9.557.948 

Indicatori tehnici: 

- 12 stalpi de iluminat public cu inaltimea de minim 8 m si cutie de jonctiune incorporata 

- 26 corpuri iluminat tip LED de 80W 

- Cablu de alimentare circuite tp ACYAbY-F 5X25 mmp 

- Cablu de alimentare corpuri de iluminat CYY 3X2,5 mmp 

Intocmit, 

ing. Cata1inGiiorghe 


