
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTĂRÂRE NR. 
Din 	P̀  •/0  .020  .21 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

" Modernizare străzi in municipiul Tecuci ( strada Sergent Stefan Puţanu , strada Malului , 
Bulevardul Carol ) ", municipiul Tecuci , judeţul Galaţi 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de 1nregistrare şi data depuneril prolectului : 135 din 21.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, 1ntrunit 1n şedinţă ordinara, in data de 

Având in vedere: 
Referat de aprobare a iniţiatorului, inregistrată sub nr.54889 din21.10.2021 
Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investiţii, inregistrat sub nr.54890 
din21.10.2021 
Deviz General şi Antemăsurători pe categorii de lucrări din D.A.L.I. nr.1137/2021; 
Memoriu tehnicintocmit de S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L. Iaşi; 
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 

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 
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1.Se aprobă documentatia tehnico - economica pentru " Modernizare străzi 1n municipiul 
Tecuci ( strada Sergent ştefan Puţanu , strada Malului , Bulevardul Carol ) " , municipiul 
Tecuci judeţul Galaţi 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. 

Presedinte cţ 
Miron Coskft`i 

Contrasemnează pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL AL U4,1"" 

Municipiul Tecuci, 

jr. Borşan George Lucian 



Anexa nr. 1 la HCL 	  

" Modernizare străzi în municipiul Tecuci ( strada Sergent Ştefan Puţanu , strada Malului , 
Bulevardul Carol ) " , municipiul Tecuci , judeţul Galaţi 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitlei 
a) indicatori maximal respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei 

cu, in conformitate cu devizul general: 
Conform devizului general atasat valoarea totala a lucrarilor este de 6.244.310,53 lei la care 

se adauga 1.174.289,15 lei TVA in total cu TVA 7.418.599,68 lei din care: 

- C+M - 5.780.230,47 lei la care se adaugă 1.098.243,79 lei TVA in total cu TVA 6.878.474,26 lei. 

b) Indicatori tehnici: 
- Lungime: 1966,00 ml; 
- Lătime parte carosabilă: 6.00 ml; 
- Suprafata carosabil amenajata: 11796 mp ; 
- Suprafata piste de biciclisti amenjate: 1938 mp ; 
- Se vor ridica la cota 160 camine de vizitare; 
- se vor amenaja 1922.50 ml de rigole carosabile cu placute ; 
- Se va amenaja o lungime de 1016 ml de canalizare pluviala; 
- Se vor amenaja trotuare pe o suprafata de 1886.40 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; 

Amenajarea intersecţiilor cu strazile laterale (12 bucati) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu 
acelaşi tip de sistem rutier cu cel al strazilor principale, respectiv : 

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16,In grosime de 4,00 cm; 
- strat de legatura din BADPC22,4,1n grosime de 6,00 cm; 
- strat de de bază din piatră spartă,In 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. 
Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul 

necesar pentru circulatia rutieră pe toată perioada anului. 
Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

intocmit 

Ing .Sava Mă'dălina 


