
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECTDE H OTĂ RÂR E NR. 31 

Din 22.03.2021 
Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

" Inlocuire conductă de alimentare cu apă potabilă strada Cuza Vodă, municipiul Tecuci " 
Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depuneril proiectului : Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul 
Galaţi, Intrunit In şedinţă ordinara, In data dej0.03.2021; 

Avănd în vedere: 
Referat de aprobare a iniţiatorului, Inregistrată sub nr. 17420 din 22.03.2021 
Raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii, Inregistrat sub nr. 17421 din 22.03.2021 
Proiect tehnic nr 8561 din 10.02.2021 
Memoriu tehnic intocmit de catre APA-CANAL SA GALATI 4500/14/19.01.2021 
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 

1n 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 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.Se aprobă documentatia tehnico — economica pentru "Inlocuire conducta de alimentare cu apa 
potabila strada Cuza Voda, municipiul Tecuci ", conform anexei 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărke va fi dusă la Indeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hotărke va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

	

Initiator 	 Avizează 

	

P R I MAR 	 SECRETAR GENERAL AL UAy 
Lucian-Grigore COSTIN 	 Municipiul Tecuci 

jr. George Lucian Borşan, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare NR. 17420 
Din: 22.03.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

" Inlocuire conducta de alimentare cu apa potabila strada Cuza Voda, municipiul Tecuci " 
Municiplul Tecuci, judetul Galati 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea durabilă a 
economiei locale si a imbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa UAT Tecuci, 
strategia a fost elaborată cu sprijinul recomandărilor propuse de cetăţeni, funcţionari ai primăriei, 
agenţi economici, instituţii si organizaţii locale pe parcursul consultărilor. 

ln ceea ce priveşte structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficii zonei, 
influenţând benefic strategia de dezvoltare a reţelei de transport şi a zonei prin următoarele aspecte: 
-fluidizarea circulaţiei rutiere; 
-imbunătăţirea capacităţii portante a structurii rutiere; 
-eliminarea blocajelor realizate prin parcarea pe partea carosabilă pe tronsoanele cu două sensuri de 
circulaţie; 
-imbunătăţirea circulaţiei pietonale in zonă; 
-dirijarea pietonilor către trecerile de pietoni. 

Necesitatea lucrărilor propuse, este 1n primul rând argumentată de starea precara a conductei de 
alimentare cu apa potabila care este din OL Dn 250 mm. Aceasta a fost data in folosinta in anul 1996 si 

prezinta un grad ridicat de uzura. Ţinând cont de faptul ca strada Cuza Vodă se afla intr-un proiect de 

modernizare, lucrări pentru imbunatăţirea infrastructuri drumului si lucrări de asfaltare, este necesara 

schimbarea coloanei de apă pentru a nu mai avea intervenţii ulterioare la aceasta, ce ar duce la 

intervenţii asupra carosabilului. 

Proiectul are ca obiect principal imbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apa potabila a 

locuitorilor aflati pe str. Cuza Voda. 

Având 1n vedere aceste aspecte, considerăm că este necesară promovarea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii " Inlocuire 
conducta de alimentare cu apa potabila strada Cuza Voda, municipiul Tecuci " 

PRIMAR 

Lucian~r-OSTIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

DIRECTCRNERAL 

Nicolet Ţăpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 17421 din 22.03.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

lnlocuire conducta de alimentare cu apa potabila strada Cuza Voda, municipiul Tecuci 

Amplasamentul lucrarilor 

Amplasamentul aferent obiectivului de investitii lnlocuire conducta de alimentare cu apa potabila 

strada Cuza Voda, municipiul Tecuci face parte din domeniul public al municipiului Tecuci. 

Situatia existenta 

Pe strada Cuza Voda din municipiul Tecuci alimentarea cu apa potabila se realizeaza printr-o conductă  
din Oţel cu diametru nominal Dn=250 mm care prezintă  un grad avansat de uzură. Numeroasele intervenţii 
asupra conductei datorate de avariile apărute au dus la montarea de coliere de reparaţii care nu asigură  o 

rezistenţă  in timp. Faptul ca se lucrează  la infrastructura strazii prin executarea de sapatură  in casete şi 
compactarea straturilor de fundare a drumului au dus la deteriorarea acestor coliere de branşare. 

Situaţia proiectată  

lnvestiţia propusa priveşte inlocuirea coloanei de alimentare cu apă  care este intr-o stare avansata 

de degradare. 

Coloana de alimentare va fi din PEID, PE 100 Pn 10 De 250 mm si va avea o lungime de 1.104 m 

Pentru conectarea la coloana noua a retelelor de pe strazile cu iesire la strada Cuza Voda, se 

prevede executarea unor bransamente pana la intratrarile pe aceste strazi, cu urmatoarele 

caracteristici: 

- PEID, PE 100 Pn 10 De 160 mm 36 m 

- PEID, PE 100 Pn 10 De 110mm69 m 



Toate aceste bransamente vor fi montate in conducte de protectie din teava 01. 

Sunt prevazute camine de vane la fiecare din aceste bransamente. 
Investitia propusa este prevazuta in doua faze coroborate cu fazele de executie a lucrarii de 

modernizare a DJ 251 respectiv faza 1 strada Cuza Voda portiunea cuprinsa intre strada Unirii si strada 

Costache Conachi si faza 2 strada Cuza Voda portiunea situata intre str. Costache Conachi si str. Pt. 

Stoicescu 

SEF SERVICIU INVESTIŢII 

Ing. Trifn Dan 



Anexa nr. 1 la HCL 

lnlocuire conducta de alimentare cu apa potabila strada Cuza Voda, municipiul Tecuci 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

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 479.723,36 lei la care se adauga 

91.147,43 lei TVA in total cu TVA 570.870,79 Iei si se compune din: 

- 147.942,25 lei faza 1 

- 422.928,54 lei faza 2 

Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata: 

PEID, PE 100 Pn 10 De 250 mm 1.104 m 

PEID, PE 100 Pn 10 De 160 mm 36 m 

PEID, PE 100 Pn 10 De 110 mm 69 m 

Camine vane noi 7 buc 

Camine vane existente 3 buc 

lntocmit 

lng Catalin GheQzIe 



APA - CANAL S.A. GALATI 
DEPARTAMENT APA - CANAL TECUCI 

45000/...14..../19.O1,2021 

Director General 
Ing Gelu Stan 

Director Tehnic - Productie 
Ing Aurel Condurache 

MEMORIU TEHNIC 

Pe strada Cuza Voda din municipiul Tecuci alimentarea cu apa potabila a 
utilizatorilor se realizeaza prin o conducta de apa potabila OL Dn 250 mm nr inventar 
1 1 1 50747 amortizata integral, an PIF 1 996 care la data prezentei prezinta un grad 
avarisat de uzura si coroziune. Conducta de alimentare cu apa potabila OL Dn 250 mm 
asigura furnizarea apei potabile atat pentru utilizatorii aferenti strazii Cuza Voda, cat 
si pentru utilizatorii din cartierul Cernicari, str. Valeni , str. Plugului , str. Petru Rares. 

Mentionam faptul ca conducta de alimentare cu apa potabila de pe strada Cuza 
Voda tronson cuprins intre strazile Costache Conachi si Petru Rares: 

- lunar fiind nevoiti sa intervenim foarte des pentru remedierea avariilor prin 
montarea de coliere de reaparatii, atat pe conducta de distributie cat si pe bransamentele 
aferente ( nr avarii remediate 4 - 5 / luna ). Avariile dese sunt datorate in mod deosebit 
starii necorespunzatoare a infrastructurii stradale ca urmare a traficului intens cu 
mijloace auto de mare capacitate ce asigura aprovizionarea cu marfiiri a societatilor 
comerciale (materiale constructii ) ce au sediul pe strada Cuza Voda, a mijloacelor auto 
ce transporta deseurile menajere / stradalecolectate din mun Tecuci , etc. 

- bransamentele existente sunt amplasate necorespunzator pe adancime si din 
materiale neadecvate perioadei de inghet la sol, in sezonul rece fiind nevoiti sa 
intervenim de fiecare data pentru repunerea in functiune a acestora. 

- supratraversarea de pe pod Cuza Voda are un numar foarte mare de coliere de 
reparatii ca urmare a uzurii avansate. 

Intrucat este afectata capacitatea de a asigura furnizarea serviciului de alimentare 
cu apa potabila in conditii de siguranta si la parametri ceruti de prescriptiile tehnice ca 
urmare a deselor interventii in vederea remedierii avariilor, fapt pentru care 
contravaloarea cheltuielilor inregistrate cu remedierea acestora creste de la an la an, in 
aceasta situatie se impune inlocuirea in regim de urgenta a conductei de distributie apa 
potabila de pe strada Cuza Voda, odata cu executarea lucrarilor de modernizare 
carosabil realizata de Primaria Mun Tecuci. 



Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare earosabil str Cuza Voda eventualele 
avarii ce vor surveni pe eondueta de alimentare eu apa potabila OL Dn 250 mm vor fi 
foarte difieil de realizat. 

Avand in vedere faptul ca contravaloarea cheltuielilor de inlocuire conducta de 
alimentare cu apa potabila OL Dn 250 mm si a bransamentelor aferente strada Cuza 
Voda, tronson cuprins intre strazile Costache Conaehi si Petru Rares, este foarte mare 
depasind posibilitatile financiare ale societatii noastre de a suporta in integralitate 

aceste lucrari, este necesar ca o parte din cheltuieli sa fie suportate si de Primaria Mun 
Tecuci in calitate de autoritate delegata a serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Din discutiile purtate cu reprezentantii Primariei Mun Tecuci a reiesit ideea ca 

contravaloarea eheltuielilor neeesare pentru inlocuirea conduetei de distributie anterior 
mentionata si a bransamentelor aferente vor fi suportate partial de Primaria Mun. 
Tecuci care in calitate de autoritate deleganta a serviciilor publice de alimentare cu apa 

si canalizare conform prevederilor Contractului de Delegare poate: 
- art 16 alin 1 6. 1 .5 jnanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de 

alimentare cu apapotabila si de canalizare . 
- art 1 7 alin 9 sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, in 

asa fel incat capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apa si de 
canalizare sa ramana cel putin constanta pe toata durata delegarii . 

Fata de cele anterior mentionate rog analizati si dispuneti. 

Sef D.A.C. Tecuci 
ing Dinu\j\ Constantin 


