
ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC,ţ2  
HOT Ă RÂREA NR. 	 

Din 	2Sc93. 	201 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Construire spatii alimenta ţie 
publică  obor municipiul Tecuci." 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 17524 /20.03.2019 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit în şedinfă  ordinară, in data de 25.03.2019; 

Având in vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr. 17525 /20.03.2019 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investi ţii, inregistrat sub nr. 1 7526 / 20.03. 2019 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1•2;3•4 şi5; 

in baza prevederilor: 
- art.147 din Constitutia Romaniei; 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 36, alin 4 lit. d) , art. 126 din Legea nr.215/2001 republicat ă  in 2007 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- decizia C.C.R. nr. 384 din 2018. 

in baza art.45, alin 3 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind aclministra ţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1 Se aprobă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul " Construire spatii alimenta ţie publică  
Obor„ municipiul Tecuci conform anexei 1 ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.-3 /7A r ° 3  <  2019 

INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
" Construire spatii alimenta ţie publică  Obor„ municipiul Tecuci 

Indicatori economici: (fără  TVA) 

Total General: 	430.268,28 lei 
din care: 

C+M: 	 401.971,81 lei 

Indicatori tehnici: 
Regim de inălţime 	 - P 
Suprafaţă  amenajată  : 	 - S= 249,10 mp 
Suprafaţă  construită  la sol 	 - S= 249,10 mp 

Durata de executie 
- 4 luni 
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EXPUNERE DE MOTIVE NR. 	 
din (20,03 , 	2019 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Construire spatii alimenta ţie 
publică  Obor „ municipiul Tecuci. 

in incinta Oborului mun. Tecuci situat in str. Cuza Vod ă  la ieşirea din ora ş  spre comuna Matca., 

existau spatii de alimentatie public ă  ce sunt inchiriate şi utilizate de diversi agenti economici cu profil de 

alimentatie publică  , 1n periada diverselor evenimente socio-culturale ce au loc 1n municipiul Tecuci . 

În prezent, spatiile pentru alimenta ţie publica din incinta oborului Tecuci a că'ror funcţionare era 

improprie pentru aceasta activitate aflIndu-se intr-o stare avansat ă  de degradare, au fost desfiin ţate. 

Se propune realizarea unor spatii de alimenta ţie publică, modeme care sa corespunda normelor si 

cerinţelor igienico-sanitare, cu regim de in ălţime parter, pe o struc-tura de rezistenta metalica, inchiderile 

fiind făcute cu panouri termoizolante tip Oltpan. 

Spatiile de alimentaţie publică  vor fi racordate la utilitati (curent electric, apa, canalizare). 

Proiectul se Incadreaz ă  1n priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General şi Planului de 

Amenajare a Teritoriului Municipiului Tecuci, precum şi in prevederile Strategiei de Dezvoltare a Ora şului 

Tecuci pentru perioada 2016-2020. 

Având in vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesar ă  promovarea unui proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul " Construire 

spatii alimentaţie publică  Obor„ municipiul Tecuci. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTIŢII 

riy/izAT, 
DIREC5tk GENERAL 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr./\-7J-2  din  210 03 2019 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Construire spatii alimenta ţie 
publică  Obor „ municipiul Tecuci. 

Terenul amenajat se afl ă  in proprietatea Municipiului Tecuci, in Oborul municipiului Tecuci şi are o 

suprafaţă  de 249,10 mp. 

in incinta Oborului mun. Tecuci situat in str. Cuza Vod ă  la ieşirea din oraş  spre comuna Matca., 

existau spatii de alimentatie public ă  ce sunt inchiriate şi utilizate de diversi agenti economici cu profil de 

alimentatie publică  , in periada diverselor evenimente socio-culturale ce au loc în municipiul Tecuci . 

in prezent, spatiile pentru alimenta ţie publica din incinta oborului Tecuci a căror funcţionare era 

improprie pentru aceasta activitate affindu-se intr-o stare avansat ă  de degradare, au fost desfiin ţate. 

Se propune realizarea unor spatii de alimenta ţie publică, modeme care sa corespunda normelor si 

cerinţelor igienico-sanitare, cu regim de in ălţime parter, pe o structura de rezistenta metalica, inchiderile 

fiind făcute cu panouri termoizolante tip Oltpan. 

Spatiile de alimentaţie publică  vor fi racordate la utilitati (curent electric, apa, canalizare). 

Amenaj ările propuse vor avea un minim impact asupra terenului adiacent şi se vor integra func ţional 

şi estetic cu amenaj ările existente in prezent. 

În conformitate cu prevederile 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 modificările şi completările ulterioare, Consiliul local aprob ă  la 

propunerea primarului documentaţiile tehnico-economice pentru lucr ările de investi ţii de interes local. 

Este de competenţa Consiliul Local a Municipiului Tecuci să  dezbată  şi să  aprobe in şedinţă  

proiectul de hotărâre in forma prezentat ă. 

Având in vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hot ărâre privind aprobarea documenta ţiei 
tehnice şi a indicatorilor tehnico — economici privind obiectivul " Construire spatii alimentaţie publică  
Obor„ municipiul Tecuci indepline şte condiţiile de legalitate şi oportunitate, fapt pentru care îl supunem 
spre dezbatere şi aprobare consiliului local. 

Sef Servichipnvestitii 


