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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 268 

din  26.06.2019 
 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

 „Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 287/04.06.2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

26.06.2019; 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 35626/04.06.2019 a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 35628/04.06.2019 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 9 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 în 2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, , republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul pentru obiectivul „Modernizare alee pietonala zona cuprinsă între str. 

Navelor și parc Elice”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți 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. 268/26.06.2019 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

Modernizare alee pietonala zona cuprinsa intre str Navelor si parc 

Elice 

In prezent aleea pietonala cuprinsa între str. Navelor și Parc Elice prezinta o serie de 

deficiențe: 

-lipsa acceselor a spatiilor  pentru promenada pentru persoanele cu dizabilitati 

-mobilierul urban este degradat si este reprezentat de bancute din lemn pe structura 

metalică  

-pavimentele prezinta fisuri , crapaturi /denivelari accentuate 

Din punct de vedere arhitectural , spatiul a ramas la stadiul initial de amenajare, fara 

interventii  majore de-a lungul timpului si care nu mai corespunde cerintelor actuale, 

prevazut cu mobilier urban neadecvat, parte  din banci de piatra/banci pentru parcuri 

, metalice cu sezuturi din lemn, materialul dendrologic este inestetic sau degradat. 

Iluminatul public este conventional, format din stâlpi metalici cu felinare montate la 

partea superioara. 

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor care sa  aduca zona centrala a 

orasului la un stil arhitectural urban contemporan prin: 

-modernizarea si reabilitarea zonei  care va fi transformată în scuaruri cu caracter 

social care sa indeplineasca functiuni de recreere, contemplare, odihna si tranzit 

pietonal prin amenajarea aleilor  cu pavimente din piatra naturala-granit  

-înlocuire mobilier urban care va fi format din : jardiniere, cosuri de gunoi, fântâni 

arteziene noi 

-reabilitarea retelelor electrice si a iluminatului  

-reabilitarea spatiilor verzi  

-dotarea cu sisteme de irigatii performante  

-constructii noi: ziduri de sprijin in spatiul verde amenajat, rampe pentru persoane cu 

dizabilitati pentru accesul in blocuri, bazin apa (sursa de apa), bazin colector, bazine 

decorative 

-reparatii retele canalizare existente si camine 
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Principalii indicatori tehnico-economici:  

Valoarea investitiei: 13.832.224,739 lei  

Din care C+M :         12.780.076,653 lei  

Capacităti:suprafata amenajata S=23.242 mp 

  - spatii verzi S=6.079mp 

    -pavimente granit promenada S=7.186 mp 

     -ziduri de sprijin S=152 mp 

     -bazin (sursa apa) S=36 mp 

               -bazine apa Promenada  S=132 mp 

       -mobilier urban-banci din beton, cosuri de gunoibanchete beton S=108mp 

        -instalatii electrice cabluri CYYF, CYABY L-5.800ml 

         -sistem irigatii automatizate -1 buc 

    -reparatii ovoid 250/375  L=126 ml, reparatii conducta canalizare Dn 

400mm ,  L=65ml 

Sursa de finantare: buget local/imprumut  

Anexam Devizul general al acestui proiect 

Durata de realizare a investitiei:18  luni 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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