
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135 

Din 21.10.2021 
Privind: aprobarea documentatlei tehnico-economice pentru obiectivul 

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

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depuneril proiectului : 135 din 21.10.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit "in şedinţă ordinara,In 
data de 	 

Avănd 1n vedere: 
- Referat de aprobare a iniţiatorului, Inregistrată sub nr. 54889 din 21.10.2021 
- Raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii, inregistrat sub nr. 54890 din 

21.10.2021 
- Deviz General şi Antemăsurători pe categorii de lucrări din D.A.L.I. nr.1137/2021; 
- Memoriu tehnic Intocmit de S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L. laşi; 
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 

în 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 " 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. 

	

Initiator 	 Avizează 

	

P R I MAR 	 SECRETAR GENERAL AL UAT 
Lucian-Grigore COSTIN 	 Municipiul Tecuiel 

jr. George Lucian iţoa.r» 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare 
Nr. 54889 din 21.10.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

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

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. 

In ceea ce priveşte structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficii 
zonei, influentând 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 Iucrărilor propuse, este în primul rând argumentată  de starea fizică  a străzilor, 

raportată  la condiţiile generale de circulaţie auto şi pietonale actuale şi de perspectivă , precum şi 

de diagnoză  de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal îmbunătăţirea infrastructurii de transport local pe traseul 

acestor străzi, facilitând astfel mobilitatea populaţiei şi a bunurilor. 

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că  este necesară  promovarea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii 

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

PRIMAR 

Lucian-Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢII 

DIRECTORPENERAL 

Nicott-fi Tăpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 54890 din 21.10.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

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

Amplasamentul lucrarilor 
Amplasamentul aferent obiectivului de investiţii :"Modernizare străzi in municipiul Tecuci 

( strada Sergent Ştefan Puţanu , strada Malului , Bulevardul Carol ) " , a fost indicat de 
Beneficiar prin Tema de proiectare. 

Investiţia propusă priveşte modernizarea a unei părţi din străzile existente 1n municipiul 
Tecuci, judeţul Galaţi. 

Situatia existentă  
Situaţia precară in care se găsesc tronsoanele de drum, au creat şi crează 1n continuare, 

efecte negative, cele mai semnificative fiind: 
• accesul dificil al elevilor şi cadrelor didactice către unităţile de invăţământ; 
• 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 1n oraş; 
• dezinteresul investitorilor 1n dezvoltarea economică a oraşului; 
• accesul greoi al mijloacelor de intervenţie 1n caz de urgenta; 
• aglomerarea traficului pe străzile de interes local datorita vitezelor de rulare foarte mici; 
• creşterea factorilor de poluare a mediului; 
• neasigurarea circulaţiei rutiere in condiţii de confort si siguranţa, in special in perioadele 

critice ale anului. 
Situaţia proiectată  

Străzile supuse reabilitării asigură legătura Intre diferitele zone ale oraşului cu agenţi 
economici şi alte căi de comunicaţii. 



Prin reabilitarea străzflor vor fi influenţate in sens pozitiv condiţiile de trai ale localnicilor, 

activitatea economica-comercial, Infrumuseţând zona. Pentru Imbunătăţirea condiţiilor de trafic şi 

de viaţă ale populaţiei se propune reabilitarea acestor drumuri prin execuţia unui sistem rutier 

modern. 
Se va reabilita o lungime totală de 1,966 km de drumuri din Municipiul Tecuci, conform 

ridicărflor topografice: 

Nr.crt. Denumire Lungime Latime medie Suprafata 

carosabilă 

1.  Bd1. Carol 646,00 6,00 3876,00 

2.  Str. Sergent Stefan 

Putanu 

370,00 6,00 2220,00 

3.  Str. Malului 950,00 6,00 5700,00 

TOTAL 1966,00 11796,00 

Se propun următoarele categorii de lucrări: 
- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, in grosime de 4,00 cm; 
- strat de legatura din BADPC22,4,In grosime de 6,00 cm; 
- strat de de bază din piatră spartă, in 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. 

Strazile laterale se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, cu următorul sistem rutier: 
- 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 în grosime de 20,00 cm; 
- strat de forma din zestre existenta stabilizata cu liant hidraulic 20cm. 

Rolul acestor amenajări este de a prelua cantitatea de noroi antrenată de cauciucuri pe 
timp ploios. 

Prin realizarea strazilor, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul 
necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului. 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII 

Ing. Trifyip Dan 



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 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 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; 
- Lăţime 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,In 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 circulaţia rutieră pe toată perioada anului. 
Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

intocmit 

Ing .Sava Mădălina 


