
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RAREA NR. /6/ 
Din  //7.0.9 ,   2018 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru oblectivul 

"REFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- 

TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI" 

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

Număr de Tnregistrare şi data depunerii proiectului :  ‹.-Y6'09 6 	/  /02. 09, gog 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i, Intrunit 1n şedinţă-extfJ/kikno.kin data de 

	 2018; t& 

Avănd in vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrat ă  sub nr. 	 j  /o?, 0 9 ce,9/8 
- raportul 	de 	specialitate Tntocmit de Serviciul 	Investitii, Inregistrat sub 	nr. 

ocţ  f  )18 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 

1n 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 In 2007 cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

in baza art.45, alin 2 şi art.115 alin1, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală , republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprob ă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul "REFACERE STRAT UZURA 

TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- TUDOR PAMFILE IN 

MUN 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 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. 

SECRETAR UAT 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIULTECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 	 

din 	  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"REFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- 

TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI" 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea durabil ă  a 

economiei locale si a imbun ătătirii calitătii vietii cetă tenilor. Realizat ă  din initiativa UAT Tecuci, 

strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de cet ă teni, functionari ai prim ă riei, 

agenti economici, institutii si organizatii locale pe parcursul consult ă rilor. 

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

zonei, influentând benefic strategia de dezvoltare a retelei de trans-port şi a zonei prin urm ătoarele 

aspecte: 

-fluidizarea circulatiei rutiere; 

-imbunătătirea capacit ă tii portante a structurii rutiere; 

-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabil ă  pe tronsoanele cu dou ă  sensuri 

de circulatie; 

-imbun ătătirea circulatiei pietonale in zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

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

raportată  la conditiile generale de circulatie auto si pietonale actuale si de perspectiva, precum si de 

diagnoza de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătătirea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestei străzi, facilitând astfel mobilitatea populatiei si a bunurilor. 

AvândIn vedere aceste aspecte, consider ă m că  este necesar ă  promovarea unui proiect de hot ă râre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii "REFACERE STRAT 

UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- TUDOR PAMFILE 

IN MUN TECUCI , JUD GALATI" 

PRIMAR 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢ II - 

DIRECTOR GENERAL 

RAPORT DE SPECIALITATE 

	din  4 oY 20/  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"REFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- 

TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI" 

Cresterea continua a valorilor de trafic pietonal, datorate activitatilor publice si economice 

desfasurate in zona obiectivului de investitii, accesul la centrul orasului, precum si precipitatiile intense si 

acumularea apelor pluviale, au dus la degradarea structurii rutiere existente a trotuarelor, fapt ce afecteaza 

desfasurarea traficului pietonal si diminueaza confortul si siguranta circulatiei pietonale si rutiere in acelasi 

timp. 

Prin realizarea investitiei se doreste: 

Aducerea structurii rutiere a trotuarului la parametrii tehnici satisfacatori; 

Realizarea unei infrastructuri rutiere noi, care sa fie durabila in timp; 
Realizarea unei cai de comunicatie moderna care sa satisfaca cerintele actuale si de perspectiva 

ale utilizatorilor; 
- Amenajarea cailor de acces pietonale in zonele de traversare a strazilor si a cailor de acces la 

proprietate ale riveranilor; 

Asigurarea colectarii si dirijarii apelor pluviale; 
Cresterea calitatii vietii, cresterea confortului pietonilor si desfasurarea in conditii de siguranta 
sporita a circulatiei pietonilor; 
Atragerea potentialilor investitori/vizitatori in interiorul orasului si asigurarea accesibilitatii catre 
zonele ce prezinta un potential touristic ridicat; 

- Realizarea unui acces permanent si sigur in zona centrala a orasului. 



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

zonei, influentand benefic strategia de dezvoltare a retelei de transport si a zonei prin urmatoarele 

aspecte: 

— asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort 

— imbunatatirea circula ţiei pletonale in zona; 

— dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucr ă rilor propuse in prezentul proiect este in primut rand argumentat ă  de starea 

fizică  a trotuarelor, raportat ă  la conditiile generale de circulatie pietonala actuala. 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătătirea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestei strazi, facilitand astfel mobilitatea populatiei si a bunurilor. 

Prin modernizarea infrastructurii pietonale se vor aduce o serie de beneficii: 

• imbunatatirea infrastructurii urbane; 

• cresterea gradului de confort social; 

• imbunatatirea conditillor de acces la zonele de interes public (obiectivele economice 
din zona); 

• imbunatatirea utilizarii spatiului disponibil de catre locuitori; 

• sistematizarea trotuarelor; 

• imbunatatirea calitatii vietii; 

• cresterea valorii zonei; 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătăţ irea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestor str ăzi,facilitând astfel mobilitatea popula ţiei si a bunurilor. 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hot ă râre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico — economici privind obiectivul "REFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA 

ELENA DOAMNA - TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI" 

indepline şte condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere ş i 

aprobare in consiliului local. 

ŞEF SERVIC/I I ' 1" 1 ecTITII 



Anexa nr. 1 la HCL  114 /6Y /1"-C2.9( egP47  

INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI PENTR.0 OBIECTWUL . 

aREFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA' TRONSO.N . :1 DECEMBRIE 1918-

TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI.n. 

Indicatori economici: (inclusiv TVA) 

Principalii indicatori tehnico -economici ai investitiei 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 226.506,00 lei din care C+M 173.108,00 lei 

Cheltuielile pe capitole conf deviz general din DALI 55374/2018 sunt: 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului = 6.675,00 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =14.693,00 lei 

Cheltuieli pentru investitia de baza=164.718,00Iei 

Alte cheltuieli (0.5., cote aferente I.S.C., casa constructorilor, cheltuieli diverse si 

neprevazute) = 40.419,00Iei 

Durata estimata pentru executia lucrarilor 2 luni. 

Indicatori tehnici 

Suprafata modernizata prin refacere strat uzura cu pavele autoblocante =2.055,00 mp 

Lungime borduri 10x15x50 = 704,00 m 

Lungime totala trotuatre 800,00m 

Latime trotuare 1,20 — 4,50 m 

Intocmit 


