
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTARARE NR. 132 
din 21.10.2021 

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 	 In data de 
	 2021; 

Având In 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 / 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 

PRIMAR 	 SECRETAR GENERAL AL UAT 
Lucian-Grigore COSTIN 	 Municipiul Tecuci 

jr. Borş 	eorge Lucian 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare nr. 54835 
din 21.10.2021 

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

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o prioritate pentru că 
modul iin care se dezvoltă localitatea ii afectează prezentul şi sansele de viitor. 
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor locale de bază In municipiu 
reprezintă elemente esenţiale 1n cadrul oricărui efort de a valorifica 
potenţialul de creştere şi de a promova durabilitatea municipiului Tecuci. 
Prin acest proiect se propune continuarea lucrărilor de modernizare a străzilor 
municipale balastate . Lotul 4 cuprinde un număr de 21 de străzi 1n lungime 
totală de 9,781 km . Pe strazile studiate se constata o serie de efecte negative, de 
degradari specifice strazilor de balast, pe o latime variabila. Circulaţia 
vehiculelor şi autovehiculelor se desfăşoară anevoios 1n orice ano timp, lipsa 
trotuarelor cât şi a canalizării apelor pluviale nu asigură condiţiile minime pentru 
viaţă şi activitatea locuitorilor. 

Având in vedere aceste aspecte, considerăm că este necesară promovarea 
unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor — tehnico economici pentru 
obiectul de investiţii Modernizare străzi etapa II-lot 4 " 

PRIMAR 
Lucian-Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTIŢII 

Se aprobă, 
DIRECTOR GENERAL ECONOMIC 

Nicoleta Ţăpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 54836 din2l.1O.2021 

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

Situaţia precară  în care se găsesc tronsoanele de drum, au creat şi crează  în 
continuare, efecte negative, cele mai semnificative fiind: 

• accesul dificil al elevilor şi cadrelor didactice către unităţile de învăţărnânt; 
• accesul dificil al locuitorilor către instituţiile sociale: primărie, dispensar şi post de 

poliţie; 
• accesul dificil al locuitorilor către locuinţe; 
• dezinteresul persoanelor cu studii superioare de a se stabili în oras; 
• dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică  a orasului; 
• accesul greoi al mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă; 
• aglomerarea traficului pe strazile de interes local datorita vitezelor de rulare foarte 

mici; 
• cresterea factorilor de poluare a mediului; 
• neasigurarea circulatiei rutiere in conditii de confort si siguranta, in special in 

perioadele critice ale anului. 
Avantajele implementarii proiectului din punct de vedere economic, social si de mediu sunt: 

• facilitarea accesului elevilor şi cadrelor didactice către unităţile de învăţământ; 
• facilitarea accesului locuitorilor la infrastructura socială  din oras: primărie, dispensar, 

post de poliţie; 
• asigurarea accesului facil al locuitorilor către proprietăţi; 
• asigurarea accesului mijloacelor de intervenţie rapidă  în cazul situaţiilor de urgenţă; 
• asigura o politica de amenajare durabila a teritoriului prin dezvoltarea echilibrata a 

infrastructurii; 
• sustine dezvoltarea regionala si contribuie la imbunatatirea standardelor de viata ale 

populatiei; 
• asigura conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor 

prin cresterea vitezei de transport; 



• se reduc emisiile de noxe in atmosfera cu posibilitatea incadrarii in limitele 
admisibile 

Necesitatea prornovării investiţiei 
Situaţia precară  în care se găsesc tronsoanele de strazi, au creat şi crează  în continuare, 
efecte negative, cele mai semrdficative fiind: 

• accesul dificil la obiectivele economico - sociale, culturale; 
• dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică  a orasului; 
• accesul greoi al mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă; 
• aglomerarea traficului pe strazile de interes local datorita vitezelor de rulare foarte 

mici; 
• cresterea factorilor de poluare a mediului; 
• neasigurarea circulatiei rutiere in conditii de confort si siguranta, in special in 

perioadele critice ale anului. 

Oportunitatea investiţiei 
Avantajele implementarii proiectului din punct de vedere econornic, social si de mediu sunt: 

• asigura o mai buna interconexiune si dezvoltare a orasului; 
• creşterea vitezei de transport; 
• asigura o politica de amenajare durabila a teritoriului prin dezvoltarea echilibrata a 

infrastructurii; 
• sustine dezvoltarea regionala si contribuie la imbunatatirea standardelor de viata ale 

populatiei; 
• permite valorificarea potentialului economic si turistic al zonei; 
• contribuie la cresterea eficientei activitatilor economice si sociale; 
• asigura conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor 

prin cresterea vitezei de transport; 
• se reduc emisiile de noxe in atmosfera cu posibilitatea incadrarii in limitele 

admisibile 
• impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale a zonei; 

creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiilor la bugetul local şi de stat 
prin impozite şi taxe pe baza dezvoltării economice. 

Străzile propuse a fi modernizate: 

1 Str. Closca 283,00 
2 Str. Trecatoarea Vasile Lupu 217,00 
3 Str. Alexandru Odobescu 150,00 
4 Str. Florilor 291,00 
5 Str. B. P. Hasdeu 293,00 



6 Str. slt. Nicolae Petica 184,00 
7 Aleea Matei Basarab 231,00 
8 Str. Abatorului 398,00 
9 Str. Mircea Eliade 359,00 

10 Str. Alexe Mateevici 285,00 
11 Str. Ion Dongorozi 260,00 
12 Str. Ovid Celedoniu 369,00 
13 Fdt. Criviteni-Tr.1 236,00 
14 Fdt. Criviteni-Tr.2 65,00 
15 Str. Odaia 127,00 
16 Str. Vultureni 941,00 
17 Str. Partizanu 219,00 
18 Fdt. Partizanu 296,00 
19 Str. Ochesesti 331,00 
20 Str. Iorgu Iordan 202,00 
21 Str. Trecatoarea Bran 118,00 
22 Str. Costache Negri 291,00 
23 Str. Focsa 703,00 
24 Str. Costache Conachi 875,00 
25 Str. Gloriei 216,00 
26 Str. Ghica Voda 546,00 
27 Str. Depoului 516,00 
28 Str. Garii 282,00 
29 Aleea Aviatiei 207,00 
30 Str. Anton Pann 290,00 

TOTAL 9781,00 

tehnice pentru Prin prezentul studiu se propun următoarel soluţii 
modernizarea străzilor: 
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, 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 balast 1n 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, in grosime 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. 

Fapt pentru care propunem spre analiză şi aprobare indicatorii tehnico-economici 
menţionaţi In anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 

SEF SERVICĂU IIVVESTIŢH 
Ing. IPan Trifan 

intocmit, 
Ing;ftaniel-fri,sti Chitu 



Anexa nr. 1 la HCL 	  

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

rincipalii indicatori tehnico — economici ai investiţiei 

a) Valoarea totală a investiţiei 

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 trotuare 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, In grosime de 6,00 cm; 
• strat de de bază din piatră spartă, 1n grosime de 15,00 cm; 
• strat de fundaţie inferior din balast 1n 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 mixt-ură 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 
confortul necesar pentru circulaţia 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 

intocmit 
Ing. Danigl-C,risti Chitu 


