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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 318 

din  30.07.2020 
 

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici  pentru obiectivul  

„Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 357/17.07.2020 
 

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

30.07.2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 126822/17.07.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 126824/17.07.2020 al Direcției 

Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice; 

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

privat al municipiului Galați;  

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 finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. 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 

„Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5”, 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 H.C.L. nr. 318/30.07.2020 

 

Privind aprobarea  indicatorilor  tehnico - economici  pentru obiectivul 

„Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5” 

 

 Străzile Armata Poporului, Ovidiu, Giuseppe Garibaldi și Mărășești din zona aferentă 
parcării bloc R5, Cartier Mazepa, aparțin domeniului public al Municipiului Galați. În zonă a 
fost construită o parcare supraetajată iar pentru armonizarea acesteia cu împrejurimile se 
impun lucrări de sistematizare și reabilitare a străzilor adiacente. Lungimea cumulată a 
străzilor supuse reabilitării este de 546 m iar suprafața totală reabilitată este de 7.300 mp. 
 
 Prin proiect sunt prevăzute urmăroarele lucrări: 
 
- îndepărtare straturi asfaltice și dala din beton inclusiv straturile din materiale granulare 
până la nivelul patului drumului; 
- refacere integrală a structurii rutiere pentru zonele aflate într-o stare avansată de 
degradare; 
- reabilitare trotuare, delimitare cu borduri mici, prefabricate, pozate pe fundații din beton; 
- amenajare zone cu spații verzi; 
- amenajare accese la proprietăți pe o lungime de 5 ml; 
- amenajare intersecții și racorduri cu străzile laterale; 
- realizarea de guri de scurgere suplimentare pentru colectarea apelor pluviale; 
- realizare iluminat stradal pe zona spațiului verde din fața parcării supraetajate; 
- realizarea unei canalizații pentru rețelele de telecomunicații în vederea trecerii acestora în 
distribuție subterană; 
- realizarea unui sistem de irigații automatizat; 
 
PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
Valoarea totală a investiției:  2.504.212,97  lei  
Din care  C+M  : 2.257.963,45 lei 
Capacităţi :  
Lungime străzi: 546 ml; 
Suprafața reabilitată : 7.300 mp 
Durata de realizare a investiției: 12 luni 
Sursa de finantare:  Buget local/bugetul de stat/fonduri europene/împrumut 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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