
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 134 

din 21.10.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

" Reabilitare Zona Interblocuri in Municipiul Tecuci ", 

Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Iniţiator Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 

Număr de Tnregistrare şi data depunerii proiectului : 134 din 21.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit In şedinţă  ordinara, 
1n data de 21.10.2021 

Avănd în vedere: 
- Referat de aprobare a iniţiatorului, Inregistrată  sub nr. 54891 din 21.10.2021 
- Raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii, Inregistrat sub nr. 54892 din 21.10.2021 

Deviz General al obiectului si antemăsurători din D.A.L.I. nr 1140 / 2021 

- Memoriu tehnic intocmit de catre S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L. 

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 " Reabilitare Zona Interblocuri in 
Municipiul Tecuci ", conform anexei 1 ce face parte integrantă  din prezenta hotărăre. 
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 UAT 

Lucian-Grigore COSTIN 	 Municipiul Tecuci 

jr. George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

Referat de aprobare NR. 54891 
Din: 21.10.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

Reabilitare Zona lnterblocuri in Municipiul Tecuci , 

Municipiul 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 sprij inul recomandărilor propuse de cetăţeni, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, 

instituţii si organizaţii locale pe parcursul consultărilor. 

Situaţia precară  în care se găsesc tronsoanele de drum din zona propusa pentru reabilitare, au creat şi 

crează  în continuare, efecte negative, cele mai semnificative fiind: 

• accesul dificil al elevilor şi cadrelor didactice către unităţile de învăţământ; 

• 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. 

• autovehiculele sunt parcate haotic, pe spatiile verzi, trotuare, degradaindu-le 

Avantajele implementarii proiectului din punct de vedere economic, 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 aI 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. 

Realizarea acestui obiectiv conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  pentru populaţia din 

Municipiul Tecuci, creşterea numărului cle locuitori din Municipiul Tecuci, judetul Galati care beneficiază  

de servicii îmbunătăţite, realizarea unei infrastructuri şi suprastructurii cu straturi asfaltice sau din beton 

(funcţie de declivităţile traseului), cu dispozitive de colectare şi evacuare a apelor pluviale. 

Asigurându-se accesul către obiectivele menţionate mai sus se acordă  egalitate de şanse tuturor 

locuitorilor de a beneficia de educaţie, cultură  spirituală  şi de a socializa. 

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că  este necesară  promovarea unui proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii 	Reabilitare Zona 

Interblocuri in Municipiul Tecuci , 

P R l M A R, 
Lucian-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

DIRECTOR GENERAL 
Nicoleta Ţăpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 54892din 21.10.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
Reabilitare Zona Interblocuri in Municipiul Tecuci , 

Amplasamentul lucrarilor 

Amplasamentul aferent obiectivului de investitii Reabilitare Zona lnterblocuri in Municipiul Tecuci 
face parte din domeniul public al municipiului Tecuci si cuprinde zona dintre strada Libertatii si strada 
Nicoresti inclusiv strada Andrei Şaguna ( zona interblocuri din partea de sud a strazii Gheorghe Petrascu 
precum si zona dintre Ecaterina Teodoroiu si Kaufland Tecuci inclusiv strada Aleea Sălcioarei 
(zona interblocuri din partea de nord a strazii Gheorghe Petraşcu) 

Suprafaţă  ocupată: 16000 mp, nu necesită  exproprieri şi nu face obiectul unor litigii în curs de 
soluţionare în intanţele judecătoreşti. 

Situatia existenta 
Pe strazile studiate se constata o serie de efecte negative, de degradari specifice strazilor de 

balast si a strazilor asfaltate, pe o latime variabila, datorita atat traficului, cat si factorilor climatici. 
Lungimea strazilor studiate este de L= 1,591 km. Traseul proiectat al strazilor in plan, va 

urmari traseul existent. 
In plan traseul strazilor analizate este relativ sirtuos, intrucat se desfasoara preponderent in 

zona de deal, si ca urmare a faptului ca se dezvolta intre proprietati. 
In profil tranversal strazile prezinta iregularitati si deformari, pantele transversale nu sunt 

asigurate, ceea ce face ca scurgerea apelor sa fie deficitara, conducand astfel la degradari ale 
suprafetei de rulare. 

Scurgerea fiind deficitara, sistemele de colectare si evacuare a apelor pluviale prezinta 
degradari, sau pe anumite portiuni lipsesc cu desavarsire. 

Se recomanda realizarea unor sisteme adecvate de colectare si evacuare a apelor meteorice 
pentru evitarea infiltrarii acestora in sistemul rutier, ce pot avea ca efect negativ aparitia tasarilor 
si fisurilor in corpul strazilor. 

Strazile nu sunt prevazute cu semnalizare rutiera (marcaje, semne de circulatie). 

Situaţia proiectată  
Se impune deci, reabilitarea sistemului rutier, în concordanţă  cu noile cerinţe rezultate din 

intensitatea traficului şi a condiţiilor privind circulaţia pe strazile publice. Strazile supuse reabilitarii asigură  
legătura între diferitele zone ale orasului cu agenţi economici şi alte căi de comunicaţii. Pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trafic şi de viaţă  ale populaţiei se propune reabilitarea acestor drumuri prin execuţia unui 
sistem rutier modern. 



Scurgerea apelor, santuri sau rigole 
Pentru captarea si evacuarea apelor pluviale se vor utiliza dispozitivele existente, acolo unde exista, 

si se va proiecta canalizare pluviala pe celelalte strazi, unde se preteaza a se executa. 
Prin realizarea strazilor, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru 

circulaţia rutieră pe toată peri 

1 Zona de acces 1 327,00 

2 Zona de acces 2 34,00 

3 Aleea Salcioarei 152,00 

4 Str. Nicoresti (blocuri) 163,00 

5 Zona de acces 3 87,00 

6 Zona de acces 4 177,00 

7 Zona de acces 5 89,00 

8 Zona de acces 6 25,00 

9 Zona parcari 56,00 

10 Str. Andrei Saguna-Tr.1 306,00 

11 Str. Andrei Saguna-Tr.2 175,00 

TOTAL 1591,00 

Strazile in plan 
Lungimea strazilor studiate este de L= 1,591 km. Traseul proiectat al strazilor in plan, va urmari 

traseul existent. 
Racordarile prevazute in plan vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenaj area in 

spatiu a curbelor vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85. 

Strazile in profil longitudinal 
Linia proiectata (linia rosie) va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax 

pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicat in asa fel ca pasul de 
proiectare prevazut in STAS 863/85 sa fie respectat. 

Daca prin asternerea straturilor strazile se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, 
adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata. 

Strazile in profil transversal 
Pe toata lungimea de 1,591 km, vor fi aplica profile transversale, cu elemente geometrice dupa cum 

urmeaza: 
• partea carosabila si locuri de parcare 4.00/5.50 m; 
• trotuare din pavele autoblocante —latime variabila 



Se propun următoarele categorii de lucrări:  
Tip A  se aplica pe urmatoarele strazi: 

Zona de acces 1 km 0+060 - 0+235 
Zona de acces 2 km 0+000 - 0+034 
Zona de acces 6 km 0+000 - 0+025 
Zona parcari km 0+000-0+056 
Str. Andrei Sagna tr.1 km 0+225 - 0+306 

• 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 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: 
Zona de acces 1 km 0+000 - 0+060, 0+235 - 0+327 
Aleea Salcioarei km 0+000 - 0+152 
Str. Nicoresti (blocuri) km 0+000 - 0+163 
Zona de acces 3 km 0+000 - 0+087 
Zona de acces 4 km 0+000 - 0+177 
Zona de acces 5 km 0+000 - 0+089 
Str. Andrei Sagna tr.1 km 0+000 - 0+225 
Str. Andrei Sagna tr.2 km 0+000 - 0+175 

• 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; 
ii 

	

	scarificare si completare strat suport din piatră spartă amestec optimal pentru aducerea 
la profil; 

• frezare mixturi asfaltice existente h = 10 cm. 
Strazile laterale se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, cu următorul sistem rutier: 

• 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 balast In grosime de 20,00 cm; 
• strat de forma din zestre existenta stabilizata cu liant hidraulic 20cm. 

Sef serviciul i vestitii 
Ing. Dan T fan 

intocmit, 
Ing. yictor Sobaru 



Anexa nr. 1 la HCL 	  

" Reabilitare Zona Interblocuri in Municipiul Tecuci ", 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată in lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

VALOARE TVA VALOARE 
(FĂRĂ CU TVA 
TVA) 

TOTAL GENERAL 3.771.249,90 716.537,48 4.487.787,38 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 3.370.402,77 640.376,53 4.010.779,30 

b) indici tehnici care caracterizeaza investitia proiectata: 

• Lungime: 1591,00 ml; 
• Lăţime parte carosabilă: 4.00/5.50m1; 
• Suprafata carosabil amenajata: 12087 mp ; 
• Se va amenaja o rigola carosabila 120x160 pe o lungime de 1136 m. 
• Se vor amenaja rigole din beton pe o lungime de 7857 m. 
• Se vor ridica la cota 140 camine de vizitare si 13 gaighere; 
• Se vor amenaja trotuare pe o suprafata de 3419.60 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: 

Zona de acces 1 km 0+060 - 0+235 
Zona de acces 2 km 0+000 - 0+034 
Zona de acces 6 km 0+000 - 0+025 
Zona parcari km 0+000-0+056 
Str. Andrei Sagna tr.1 km 0+225 - 0+306 

• 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: 
Zona de acces 1 km 0+000 - 0+060, 0+235 - 0+327 
Aleea Salcioarei km 0+000 - 0+152 
Str. Nicoresti (blocuri) km 0+000 - 0+163 
Zona de acces 3 km 0+000 - 0+087 
Zona de acces 4 km 0+000 - 0+177 
Zona de acces 5 km 0+000 - 0+089 
Str. Andrei Sagna tr.1 km 0+000 - 0+225 
Str. Andrei Sagna tr.2 km 0+000 - 0+175 

• 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; 
• scarificare si completare strat suport din piatră spartă amestec optimal pentru aducerea 

la profil; 
• frezare mixturi asfaltice existente h = 10 cm. 
Amenajarea intersecţiilor cu strazile laterale (9 bucati) pe o lungime de 15,00 ml se va face 

urmatorul sistem rutier: 
• 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. 

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

Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

c) Durata de realiza a lucră'rilor este de 12 luni, 

Intocmit 
Ing .Victor Sobaru 


