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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 253 

din  25.06.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  

„Colector canalizare Str. Dr. Răutu” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 297/10.06.2020 
 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

25.06.2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100150/10.06.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 100159/10.06.2020 al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul 

„Colector canalizare Str. Dr. Răutu”, 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 General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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Anexa la HCL nr. 253/25.06.2020 
 

„Colector canalizare str. Dr. Răutu” 

 

 In prezent strada Dr. Răutu  este prevazuta cu retea de apa  ,retea electrica si nu 

dispune de retea de canalizare ,iar apele uzate menajere  sunt dirijate catre straturile 

superficiale ale solului , implicit in sursele de alimentare cu apa a populatiei si catre 

haznalele proprii vidanjabile . 

 Prin proiect se prevede introducerea unui colector de canalizare prin realizarea 

urmatoarelor lucrari: 

-introducere retea canalizare cu tuburi PVC  Dn 250/400 mm  ce se va racorda la in 

caminul proiectat pe colectorul existent  OV 1400mm/2100mm ce travserseaza strada Dr 

Rautu  

-realizare racorduri canalizare riverani  din tuburi PVC  Dn 110mm 

La limita de proprietate se va construi câte un camin  de racord de canalizare  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 333.498,917 lei  

Din care  C+M             : 273.421,768 lei 

Capacităţi: -Lungime strada L=300ml 

     -retea canalizare  Dn250mm si Dn 400mm 

    -racorduri canalizare riverani 

         

Durata de realizare a investitiei: 8  luni 

Sursa de finanțare:  buget local/imprumut 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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