ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 93
din 28.03.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul “Reabilitare rețea
apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada BrigadierilorStrada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească (tronson Bl. N6
– Magazin Winmarkt”
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț - Florin Pucheanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 101/12.03.2019
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
28.03.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 15088/12.03.2019, a iniţiatorului Primarul municipiului Galaţi, Ionuț - Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 15090/12.03.2019, al Direcţiei
Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Galați;
Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) şi art. 7 din
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al
documentaţiilor

tehnico-economice

aferente

obiectivelor/proiectelor

de

investiţii

finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” şi
art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare rețea apă
potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada Brigadierilor- Strada
Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească (tronson Bl. N6 – Magazin
Winmarkt”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galaţi,
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Anexa la HCL nr. 93/28.03.2019
Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada
Brigadierilor- Strada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească (tronson
Bl. N6 – Magazin Winmarkt
Pe Strada Domnească tronson Strada Brigadierilor - Strada Eroilor există
conducta de alimentare cu apă potabilă OL Dn 400 mm, pozată în carosabil, în canivou
nevizitabil, 80cm x 80cm, la o adâncime de h placă = 2,0m. De asemenea pe Strada
Domnească tronson Bl. N6 – Magazin Winmarkt, exsistă conducta de apă potabilă OL Dn
250 mm + Dn 200 mm pozată în trotuar, în canivou nevizitabil 70 cm x 70 cm, h placă =
0,80-1,0 m. Aceste conducte de distribuție a pei potabile au depășită durata normată de
funcționare și nu mai prezintă siguranță în exploatare atăt tehnic cât și a valorilor premise
de ANPIF a parametrilor fizico-chimici a apei potabile transportate.
Pentru asigurarea funcționalității și garanției în exploatare aferente acestor tronsoane de
conducte și pentru reducerea costurilor realizate pentru ridicarea avariilor se impune
reabilitarea conductelor în totalitate, inclusive a branșamentelor existente.
Față de acestă situație Municipiul Galați dorește realizarea proiectului „Reabilitare rețea
apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada Brigadierilor- Strada
Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească (tronson Bl. N6 – Magazin
Winmarkt).
Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:
1. Reabilitare conductă OL 400 mm tronson Strada brigadierilor – Strada Eroilor:
- Înlocuire conductă din oțel cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate De 450 mm
pe roată lungimea tronsonului L= 620 ml.
- Înlocuire branșamente aferente cu țeavă PEHD De 110 mm, PEHD De 90 mm
PEHD De 63 mm, PEHD De 32 mm, după caz;
2. Reabilitare conductă OL Dn 250 mm + OL Dn 200 mm Strada Domnească
(tronson bloc N6 – Magazin Modern Winmarkt:
- Înlocuire conductă din oțel cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate De 280 mm
+ De 255 mm pe roată lungimea tronsonului L= 325 ml;
- Înlocuire branșamente aferente cu țeavă PEHD De 110 mm, PEHD De 90 mm
PEHD, după caz;
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totala a investitiei: 2.779.044,001 lei cu TVA
din care C+M:
2.334.355,611 lei cu TVA
Capacitati: conductă apă L= 945 ml; 7 hidranți de incendiu supraterani.
Sursa de finantare: buget local.
Durata de realizare a investiției : 12 luni
Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.
Preşedinte de şedinţă,
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