
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR.  6.2 
Din  7.09,  2018 

Privind: aprobarea indic.atorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"MODERNIZARE STRADA LJNIRII SITRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" 

Iniţiator: Cătă lin Constantin Hurdubae, primarul Municiiului T"ecuci, jud. Gala ţ i; 

Număr de Inregistrare şi data depunerii prolectului :  1-"'/z6'0  	/c›, 0,9, 20/9 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţă  ~~4 1n data de 

-99 	2018; 	 (9°  

Avănd 1n vedere: • 

expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr <-7°6'0*' 	/(°"(«- O  ‘Q,237  

raportul de specialitate Intocmit de Serviciul 	Investitii, Inregistrat sub 	nr. 

• 6.0 	/ 	296,6 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	3 / 

1n baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 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 

republicată  1n 2007 cu modifică rile şi completă rile ulterioare; 

1n baza art.45, alin 2 şi art.115 alin1, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală , republicat ă , cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

• HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprob ă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul "MODERNIZARE STRADA UNIRII 

SI TRAIAN, IN 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 rke va fi dus ă  la Indeplinire prin grija prImarului IVIunicipiului Tecud. 

Art. 3. Prezenta hot ă rke va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ 
	

SECRETAR. UAT 
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EXPUNERE DE MOTIVE NR:‘ °  

din  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

HMODERNIZARE STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI n  

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

economiei locale si a imbun ătătirii calitătii vietii cet ătenilor. Realizată  din initiativa UAT Tecuci, 

strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de cetăteni, 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 transport şi a zonei prin urm ătoarele 

aspecte: 

-fluidizarea circulatiei rutiere; 

-imbunătătirea capacit ătii portante a structurii rutiere; 

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

de circulatie; 

-imbun ătătirea circulatlei pietonale in zon ă ; 

-dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucr ă rilor propuse, este In 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. 

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

acestei străzi, facilitând astfel mobilitatea populatiei si a bunurilor. 

Având 1n vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesar ă  promovarea unui proiect de hot ă râre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE 

STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" 

PRIMAR 



Pe ambele strazi sunt retele edilitare: 

- Retea apa potabila 

Retea gaze naturale 

Retea energie electrica 

Retea de telefonie 
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Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"MODERNIZARE STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" 

Conform expertizei ş i a vizitei 1n teren, strazile Unirii si Traian, prezinta urmatoarele elemente 

constructive 

Strada Unirii are aproximativ 585 m, latimea partii carosabile este variabila intre 4,00 si 14,00 

m, latimea trotuarelor este variabila intre 1,20 si 4,00 m: 

Strada Traian are aproximativ 400 m, latimea partii carosabile este variabila intre 4,00 si 8,00 

m, latimea trotuarelor este variabila intre 1,20 si 3,00 m 

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 

amellorarea accesului la reteaua de drumuri a societatilor comercialedin zona; 



imbunatatirea circula ţiel pietonale in-zona; 

— dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucr'ă rilor propuse in prezentul proiect este in primul rancl argumentat ă  de starea 

fizică  a strazilor, raportat ă  la conditiile generale de circulatie auto şi pietonale actuale. 

Proiectul are ca obiect principal iml3un ătătirea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestei strazi, facilitand astfel rnol3ilitatea populatiei si a bunurilor. 

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de 

mediu, cat si din punct de vedere economic si social: 

va scadea gradul .de poluare al aerului si al apei; 

Prin realizarea lucrarilor de asfaltare, se va asigura o circulatie mai fluenta a autovehiculelor, 

reclucerea consumului specific de carburanti si a noxelor, in concluzie nu sunt necesare masuri de 

monitorizare a calitatii factorilor de mediu. 

Prolectul are ca obiect principal imbun ătăţirea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestor străzi,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 "MODERNIZARE STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN 

IVIUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" îndeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate, fapt pentru 

care 11 supunem spre dezbatere şi aprobare in consiliului local. 

ŞEF SERVICIU INv"--1Ţ 11 



Anexa nr. 1 la HCL  111Ă 	 o 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 

HMODERNIZARE STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI" 

Indicatori econornich (inclusiv TVA) 

PrincipaIii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 3.218.975,57 lei din care C+M 2.741.839,43 lei 

Cheltuielile pe capitole conf deviz general din DALI 109/2018 sunt: 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =186.501,17 lei 

- Cheltuieli pentru investitia de baza= 2.741.839,43 lei 

- Alte cheltuieli (0.S., cote aferente I.S.C., casa constructorilor, cheltuieli diverse si 

neprevazute) = 290.634,97 lei 

Durata estimata pentru executia lucrarilor 8 luni. 

Indicatori tehnici 

- Suprafata modernizata strazi=9.697 mp 

- Suprafata modernizata trotuare=5.135 mp 

- Lungime borduri 20x25x50 = 2.475 ml 

Lungime borduri 10x15x50 = 435 ml 

Gratare protectie copaci 17 buc 

Ridicare la cota capace camine de vizitare utititati 78 buc 

- Ridicare la cota gelgere 30 buc 

- Ridicare la cotaaerisitoare gaz 144 buc 

- Suprafata inerbata 200 mp 

lndicatoare de circulatie 137 buc 

Marcaj rutier longitudinal 2.604 m 

Marcaj rutier transversal 935 m 

Intocmit 


