
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂRE NR. 	 
din 	  

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "Modernizare străzi 
etapa II-lot 4 " 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 132 din 21.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit In şedinţă  06//Mki-   1n 
data de 	Zsze • (0 • — 	2021; 

Având 1n vedere: 
-Referatul de aprobare a iniţiatorului, Inregistrat sub nr. 54835 din 21.10.2021 
-Raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii, Inregistrat sub nr. 54836 din 
21.10.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5; 
-Devizul General şi Antemăsurători pe categorii de lucrări din D.A.L.I.nr.1139 / 2021; 
-Memoriu tehnic Intocmit de SC BDP CONSTRUCT S.R.L. Iaşi; 

in baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art.129 a12 lit b si alin 4 lit d din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  documentatia tehnico — economica pentru "Modernizare străzi etapa 11 — lot 4" din 
Municipiul Tecuci, conform anexei 1 ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 

PresWt 
NicolI Municipiul Tecuci 

jr. Borşan George Ltician 

SECRETAR GENERAL AL UAT 



Anexa nr. 1 la HCL 	  

INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
"Modernizare străzi etapa II-lot 4 " 

rincipalii indicatori tehnico — economici ai investitiei 

a) Valoarea totală a investitiei 

Valoare 	(fără TVA) TVA Valoare 	cu TVA 
TOTAL GENERAL 22.198.763,59 4.174.979,07 26.373.742,66 

din care: C + M 
20.471.777,64 3.889.637,75 24.361.415,39 

b) Indicatori tehnici 
• Lungime: 9781,00 ml; 
• Lăţime parte carosabilă: 4.00/5.00/6.00/7.00 ml; 
• Suprafata carosabil amenajata: 55120 mp ; 
• Se va amenaja o rigola carosabila 120x160 pe o lungime de 8323 m. 
• Se vor amenaja rigole din beton pe o lungime de 500 m. 
• Se vor ridica la cota 776 camine de vizitare si 108 gaighere; 
• Se vor amenaja 37 accese la proprietati; 
• Se vor amenaja trot-uare pe o suprafata de 20119 mp incadrate de borduri prefabricate tip 

10x15: 
o 6 cm pavele autoblocante, 
o 4 cm strat de nisip pilonat; 
o Decapari locale pana in 10 cm; 

• Structura rutiera utilizata : 

Tip A  se aplica pe urmatoarele strazi: 
Str. Closca - km 0+000 - 0+283 
Str. Trecatoarea Vasile Lupu - km 0+000 - 0+217,00 
Str. Alexandru Odobescu - km 0+000-0+150,00 
Str. Florilor - km 0+000-0+291,00 
Str. B. P. Hasdeu - km 0+000-0+293,00 
Str. Slt. Nicolae Petica 	- km 0+000-0+184,00 
Aleea Matei Basarab 	km 0+000-0+231,00 
Str. Abatorului 	km 0+000-0+398,00 
Str. Mircea Eliade km 0+000-0+359,00 
Str. Alexe Mateevici km 0+000-0+285,00 



Str. Ion Dongorozi km 0+000 -0+260,00 
Str. Ovid Celedoniu km 0+000-0+369,00 
Fdt. Criviteni-Tr.1 	km 0+000-0+236,00 
Fdt. Criviteni-Tr.2 	km 0+000-0+65,00 
Str. Odaia 	km 0+000-0+127,00 
Str. Vultureni km 0+000-0+941,00 
Str. Partizanu km 0+000-0+219,00 
Fdt. Partizanu km 0+000-0+296,00 
Str. Ochesesti km 0+000 - 0+331,00 
Str. Iorgu Iordan km 0+000- 0+202,00 
Str. Trecatoarea Bran 	km 0+000-0+118,00 
Str. Focsa km 0+000 - 0+703,00 
Str. Costache Conachi 	km 0+000-0+875,00 
Str. Depoului km 0+000-0+516,00 
Aleea Aviatiei 	km 0+000 - 0+207,00 
Str. Anton Pann km 0+000 - 0+290,00 

• strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, 1n grosime de 4,00 cm; 
• strat de legatura din BADPC22,4, 1n grosime de 6,00 cm; 
• strat de de bază din piatră spartă, 1n grosime de 15,00 cm; 
• strat de fundaţie inferior din balastin grosime de 20,00 cm; 
• strat de forma din zestre existenta stabilizata cu liant hidraulic-20cm. 

Tip B se aplica pe urmatoarele strazi: 
Str. Costache Negri - km 0+000 - 0+100, km 0+140 - 0+291, km 0+100 - 

0+140 
Str. Gloriei - km 0+145 - 0+216, km 0+000 - 0+145 
Str. I. Ghica Voda - km 0+000 - 0+546 
Str. Garii - km 0+000 - 0+282 

• strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16,1n gr osime de 4,00 cm; 
• strat de legatura din BADPC22,4, 1n grosime de 6,00 cm; 
• scarificare si completare strat suport din piatră spartă amestec optimal pentru 

aducerea la profil; 
• frezare mixturi asfaltice existente h = 10 cm. 

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura 
confort-ul necesar pentru circulaţ-ia rutieră pe toată perioada anului. 

Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

Durata estimativa de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni de la emiterea ordinului de 
incepere . 

Intocnşit . 
Ing. DankrObfsdiChitu 


