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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 254 

din  25.06.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  

„Reabilitare Str. Ioan Nenițescu” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 298/10.06.2020 
 

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

25.06.2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100214/10.06.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 100249/10.06.2020 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; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

„Reabilitare Str. Ioan Nenițescu”, 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. 254/25.06.2020 
 

 Strada Ioan Nenitescu este situata in zona centrala a municipiului Galati, între str. 

Democrației și str. M Eminescu. 

 In prezent strada prezinta urmatoarele caracteristici: 

-carosabilul este denivelat  cu portini  în care piatra cubică a fost inlocuită cu piatra de 

râu sau bucati de beton 

-trotuarele au latimi variabile care prezinta denivelari, crapaturi, exfolieri si nu sunt 

prevazute cu rampe de acces pentru persoane cu handicap 

-retelele de apa-canalizare au durata normala de functionare expirata, au inregistrat 

avarii repetate si se impune inlocuirea acestora 

-colectarea apelor pluviale este dificitara  , iar carosabilul nu are pante pentru dirijarea 

apelor pluviale catre gurile de scurgere 

-instalatia de iluminat public este depasita tehnic, are corpurile de iluminat si lampile 

invechite, sunt mari consumatori de energie electrica  

-instalațiile de comunicatii sunt prinse improvizat pe stâlpii de iluminat 

 Prin proiect se prevede realizarea lucrarilor: 

 1. Lucrari de sistematizare si redimensionarea sistemului rutier prin: 

-reabilitare carosabil prin redimensionare si realizarea unui structuri noi 

-reabilitare trotuare 

-inlocuire borduri existente 

-amenajarea intersectiilor str Nenitescu cu celelalate strazi 

-scurgerea apelor  se va asigura prin pantele de profil longitudinal si profil transversal, 

apele fiind conduse către gurile de scurgere proiectate 

 2. Reabilitarea retelei de apa si canalizare prin: 

- înlocuirea conductei  Dn100mm  cu conducta Dn 110mm, montata în canal de protectie 

pe o lungime de 209ml 

-inlocuirea colectorului existent  cu un colector nou  din tuburi PAFSIN Dn 300mm 

-realizare   de camine noi din beton prefabricate 

-înlocuirea bransamentelor de apa si canalizare până la limita de proprietate 

 3.Lucrari la rețelele electrice prin: 

-inlocuirea stâlpilor  de iluminat din beton cu stâlpi metalici  echipati cu corpuri de 

iluminat cu LED  fixate cu consola 
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-realizarea unei retele electrice noi subterane de 0,4KV din cablu de alimentare de tip 

ACYABY  pentru corpurile de iluminat, tub pozat intr-o canalizatie subterana 

-realizarea unei retele de curenti slabi prin echiparea canalizatiei subterane  

-realizare punct de aprindere 

-lucrari de canalizație subterană 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 2.433.527,21 lei  

 

Din care  C+M              :1.883.908,78 lei 

 

Capacităţi: -suprafata carosabila S=749,50 mp 

     -suprafata trotuare S=658 mp 

     -retea apa  L=209ml 

     -retea canalizare L=190ml 

    -retea iluminat public  L=470ml 

         

Durata de realizare a investitiei: 12 luni 

 

Sursa de finanțare:  buget local/imprumut 

 

Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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