
Art. 3. Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă R Ă REA NR.  //63  

DIN  ge29,   2018 

Pri•ind aprobarea •indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul MODERNIZARE 
STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDEŢUL GALAŢ I" 

Iniţiator C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Munici iului yecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de 1nregistrare şi data depuneril proiectului : 	 t09: 2d  

Consiliul LOcal al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă6UL  
de /2J  2018. lc‘ 

Având 1n vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr. `""60 	7/19Q o9"/8 

a ortul de specialitate intocmit de Serviciul Investi ţii , Inregistrat sub nr. 
/ /02d.k/draportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisillor de 

specialitate nr.1,2,3,4,.5 
În baza preveclerilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările ş i 
completările ulterioare; 

- art 36 alin 2 lit b) şi lit d), alin 4 lit d), alin 6 lit a) pct1 şi art126 din Legea nr.215/2001 
republicată  in 2007 cu modifiCările ş i coMpletările tilterioare; 

În baza art45, alin 1 şi art115 alin1, lit b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  indicatorii - tehnico -economici pentru obiectivul "MODERNIZARE STRADA 
TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDEŢUL GALAŢ I", din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 ce 
face parte integrată  clin prezenta hotărâre. 

Art 2. Prezenta hotărâre va fi dus ă  la Indeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci . 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

NR 	DIN 	  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico 	economici pentru obiectivul HMODERNIZARE 

STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDETUL GALA ŢI" 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 
durabilă  a economiei locale ş i a imbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată  din 
iniţiativa UAT Tecuci , strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ărilor propuse de 
cetăţeni, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, instituţii şi organizaţii, locale pe 
parcursul consultărilor. 

ceea ce prive şte structura de transport, realizarea proiectului propus va acluce 
beneficii zonei, influen ţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de transport si a zonei 
prin următoarele aspecte: 

- fluidizarea circula ţiei rutiere ; 

- imbunătăţ irea capacit ăţii portante a structurii rutiere ; 

- Imbunătăţirea circulaţiei pietonale ; 

- dirijarea pietonilor către trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucr ărilor propuse, este In prirnul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a 
străzii, raportată  la condiţiile generate de circula ţie auto şi pietonale actuale şi de 
perspectivă  precum şi de diagnoza de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal Imbun ătăţirea infrastructurii de transport local pe 
traseul acestei străzi , facilitând astfel mobilitatea popula ţiei şi a bunurilor. 

Având în vedere aceste aspect, consider ăm că  este necesară  promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectul de 
investiţii "MODERNIZARE STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDETUL GALATI". 

J 

PRIMAR, 



ROMANIA 
. jUDEŢUL GALAŢ I••• 

. MUNI-CIPIUL 'TECP.CI .  • 
..SERVICIUL'PE:INVESTIŢII ' 

DIRECTOR GENERAL 

RAPORT DE SPECIALITATE 
	din  42_43,  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "MODERNIZARE STRADA 
TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI JUDEŢUL GALAŢI" 

Pentru realizarea lucr ărilor de reabilitare strada Tecucel, municipiul Tecucl, jucle ţul Galaţi, 
a fost elaborată  docurnentaţia de avizare a lucr ărilor de interven ţii (DALI), de către o firmă  de 
specialita-te In domeniu respectându-se legile, normele,normatiele şi standardele In vigoare, care 
reglementeaz ă  proiectarea, realizarea ş i exploatarea obiectivului menţionat. 

Strada TECUCEL are urm ătoarele caracteristici: 
Conforrn expertizei ş i a viziteiln teren, strada Tecucel, prezint ă  următoarele caracteristici: 

- Lungirnea sectorului de strada propus ă  pentru modernizare este de 549 m ; 
- Traseul este in palier ş iin aliniarnent ; 
- Lătimea parţii carosabile este intre 5,50 şi 7,00 m ; 
- Structura rutier ă  existent este piatr ă  brută, impănată  cu degrad ări caracteristice acestui 

tip de structur ă  ( tasări locale, gropi făgaşe) ; 
- Trotuarele au l ăţimea variabilă  , cuprinsă  Intre 1,0 m şi 1,5 m sunt realizate din dale de 

beton de ciment. Din cauza faptUlui c ă  aceastea nu au fost Intreţinute, pe 95%-din sector, se afl ă  
Intr-o stare avansat ă  de degradare prezentând disloc ări de material, pelade, sau Inierb ări. 

- Strada este Incadrat ă  pe partea dreapt ă  de bordure din beton de ciment degradate. 
- in profil longitudinal, strada are declivit ăţi cuprinse intre 0,30% ş i 4,50% ; 
- Colectarea şi evacuarea apelor de pe strad ă  nu este asiguată. 
- Semnalizarea rutier ă  este inexistentă . 
In ceea ce priveşte 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 
următoarele aspecte: 

- fluidizarea circulaţiei rutiere ; 

- imbunătăţirea capacităţii portante a structurii rutiere ; 



- imbunătăţirea circulaţiei pietonale ; 

- dirijarea pietonilor c ătre trecerile de pietoni. 

in zona amplasamentului există  următoarele utilităţi : 

-Reţea electric ă ; 

- Reţea de telefonie; 

- Reţea de ap ă  potabilă ; 

-Reţea de gaz metan. 

Necesitatea lucr ărilor propuse, este 1n primul rând argumentat ă  de starea fizic ă  a străzii, 
raportată. la  condiţiile generate de circulaţie auto si pietonale actuale si de perspectiv ă  precum ş i 
de diagnoza de 

Proiectul are ca obiect principal Imbun ătăţirea infrastructurii de transport local pe traseul 
acestei străzi , facilitând astfel mobilitatea popula ţiei si a bunurilor. 

Având 1n vedere aceste aspect, consider ăm că  este necesar ă  promovarea unui proiect de 
hotărâre privincl aprobarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectul "MODERNIZARE 
STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDE ŢUL GALAŢI" Indeplineşte condiţiile de 
legalitate si oportunitate, fapt pentru careil supunem spre dezbatere ş i aprobare 1n consiliul 
local. 

ŞEF SERVICl/6 INVESTIŢ II 



Ana nr. 1 la HCL  W./63 	(.42P/U9  

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
WODERNIZARE STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDETUL GAIATI" 

Indicatori economici :(Inclusiv TVA) 
Principalii indicatori tehnico - economici ai investi ţiel 

Valoarea totală  a investiţiei inclusive TVA 1.203.534,28 lei 

Cheltuieli pe capitole 
- Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă  tehnică  - 62.710,94 lei 
- Cheltuieli pentru investiţia de baz ă  - 1.089.922,80 lei • 

- Alte cheltuieli - Organizare de şantier şi cheltuieli diverse şi neprevăzute - 50.900,54 lei 

Durata de execuţie a obiectivului de investi ţii este de 8 luni 

Indicatori tehnici 

-Lungime tronson strada Tecucel = 549 m ; 
-Suprafaţă  Parte carosabil ă  inclusive racordarea cu str ăzile laterale = 3.450,00 mp ; 
- Lăţime parte carosabil ă  = 5,00 - 7,00 m ; 
- Suprafaţă  trotuar amenajat cu pavele 6 cm = 2.020,00 mp ; 
- Lungime borduri 20 x 25 cm pe funda ţii din beton 15 x30 cm 
- Lungime borduri mici 10x15 cm ; 
- Lăţime trotuar = 1,00 m - 1,50 m ; 
- Reţea de canalizare pluvial nou ă  = 343,00 m ; 
- Ridicare la cot ă  cămine apă  canal = 3,0 buc 

intocmit 


