
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTARARE NR.59337 
din 15.09.2020 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "Extindere refele 
de iluminat public ci casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei- ( proiectare ci 
executie) " Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Initiator: Catalin Constantin Irlurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului :59337 din 15.09.2020 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in edinta 	fly  

.1 ta--  

in data de 	2020; 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. 59338 din 15.09.2020 
Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii, inregistrat sub nr. 59339 din 
15.09.2020 
Avizul CTA Electrica SA — Sucursala Galati, nr.120 / 24.06.2020, distribuitorul zonal de 
energie electrica; 
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 i 5 

In baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
completarile 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 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico — economica pentru "Extindere retele de iluminat 
public ci casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei- ( proiectare ci executie) " 
din Municipiul Tecuci, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija primarului Municipiului 
Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legal itate 

INITIATOR 	 SECRETAR GENERAL AL UAT 
Primar 	 Municipiul Tecuci 

Ing. Clitdlin Constantin Hurdubae 	 jr. Bowl": George Lucian 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare nr. 59338 
din 15.09.2020 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "Extindere retele de iluminat 
public si casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei- ( proiectare i executie) " Municipiul 
Tecuci, judetul Galati 

In ultimii ani s-a constatat o intensificare a traficului rutier pe strada Gloriei - 

tronson strada Stefan cel Mare- strada Costache Conachi-, care, coroborat cu lipsa locurilor de 

parcare, conduc la aparitia unor blocaje rutiere §i pietonale. De asemenea, finalizarea constructiei 

Centrului de Primiri Urgente de la Spitalul Municipal Tecuci, impune necesitatea crearii unei noi 

benzi de circulatie special pentru ambulante. 

In acest sens, este necesard mutarea §i extinderea iluminatului public si casnic de 

pe mijlocul partii carosabile a strazii Gloriei- tronson str. Stefan cel Mare — strada Costache Conachi. 

Studiul de coexistenta elaborate in vederea executiei lucrarilor de mutare a instalatiei electrice 

existente a primit avizul Comisiei Tehnice de Avizare a disyribuitorului de energie electrica zonal SC 

Electrica SA — Sucursala Galati. prin acest studio s-a stabilit solutia ce va fi adoptata cat si valoarea 

estimativa a lucrarilor 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram cä este necesard promovarea unui 

proiect de hotaxare privind aprobarea indicatorilor — tehnico economici pentru obiectul de investitii 

"Extindere retele de iluminat public si casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei- ( proiectare 

executie) . 

PRIMAR 
Ing. Celt eilin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITII 

S ap 
DIRECTOR GENERA ICI  NOMIC 

Ec. 	lfa Tã poi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 59339 din 15.09.2020 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "Extindere retele de iluminat 
public i casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei- ( proiectare i executie) " Municipiul 
Tecuci, judetul Galati 

Prezenta documentatie tehnico- economic se refera la extinderea i mutarea retelelor 

electrice existente pe strada Gloriei- tronson strada Stefan cel Mare- strada Costache Conachi prin 

renuntarea la stalpii din mijlocul scuarului i extinderea iluminatului public pe cele cloud trotuare, 

inclusiv separarea retelei de alimentare cu energie electrica consum casnic pe cele cloud parti. Solutia 

tehnica tehnico economica propusd a fost aprobara de distribuitorul zonal de energie electrica SC 

Electrica SA Muntenia Nord prin avizul CTA nr.120 / 2020. 

Solutia adoptata presupune: 

-demontarea retelei electrice aeriene existente 0,4 kv format din 7 stalpi de tip SC 10005 si SC10001 , 

amplasati pe scuraul din mijlocul strAzii Gloriei; 

-montarea a 2 firide de tip E3+4 pentru abonatii casnici. Se va monta BMP in socluii proprii pentru 

fiecare consummator existent; 

-realizarea de LES 0,4 kv pentru alimentarea abonatilor casnici tip AC2XAby 3 x 150+70 mmp =380 

m, Ac2xaBY4X16MMP=70M, AC2XAby3X16mmp=215 m; 

-montarea a 10 bc stalpi hexagonali in fundatii de beton, pe cele cloud trotuare, pe care se vor amplasa 

2 bc lampi tip LED 60 w ( console de 2 m lungime ); 

-realizarea de LES 0,4 kv utilizare (BMP-TG) AC2XAby 5x10 mmp=20 m, AC2XAby 3x10 

mmp=170m 

Fapt pentru care propunem spre analiza i aprobare indicatorii tehnico-economici mentionati in 

anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare. 

,SEF SERVICIU INVESTITH 

Ing. Thitz/Trifan 

intocmit, 

Ing. Danietaisti Chitu 



Anexa nr. 1 la HCL 

INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
'Extindere retele de iluminat public .yi casnic din municipiul Tecuci —tronson str. Gloriei-( proiectare 
.yi executie) " Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Principalii indicatori tehnico — economici ai investitiei 

Valoarea totalA a investitiei: 	192 608 inclusiv TVA, total din care: 
- valoare C+M : 177 608 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli pe capitole ( valorile contin TVA): 

- Cheltuieli pentru proiectare i obtinere avize — 15.000 lei 
- Cheltuieli pentru investitia de baza — 177608 lei 

Durata estimativa de executie a obiectivului de investitii: 1 an de la emiterea ordiniului de 
incepere . 

Ind icatori tehnici 
- demontarea retelei electrice aeriene existente 0,4 kv format din 7 stalpi de tip SC 10005 i SC 10001; 

-montarea a 2 firide de tip E3+4 pentru abonatii casnici. Se va monta BMP in socluri proprii pentru 

fiecare consummator existent; 

-realizarea de LES 0,4 kv pentru alimentarea abonatilor casnici tip AC2XAby 3 x 150+70 mmp =380 

m, Ac2xaBY4X16MMP=70M, AC2XAby3X16mmp=215 m; 

-montarea a 10 bc stalpi hexagonali in fundatii de beton, pe cele cloud trotuare, pe care se vor amplasa 

2 bc lampi tip LED 60 w ( console de 2 m lungime ); 

-realizarea de LES 0,4 kv utilizare (BMP-TG) AC2XAby 5x10 mmp=20 m, AC2XAby 3x10 

mmp=170m 

intocmit 
Ing. Daniod-Cristi Chitu 


