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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 457  
din  30.08.2018 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare        

strada Brăilei între strada Roşiori şi Potcoava de aur” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 485/13.08.2018 

  

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

30.08.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 68326/14.08.2018, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 68328/14.08.2018, al Direcţiei 

Financiar Contabilitate şi al Direcţiei de Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul “Amenajare strada Brăilei între strada Roşiori şi Potcoava de aur”, 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 publicarea 

prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  457/30.08.2018 

 

Amenajare strada Brăilei între strada Roşiori şi Potcoava de aur 

 
 Strada Brăilei este amplasată în zona de centru–sud a municipiului 
Galați, pornind din intersecția cu bd. Dunarea si având ca punct de intersecție 
str Domnească. In aceasta etapa tronsonul analizat  este cuprins intre strada 
Roșiori și Complexul Comercial Potcoava de aur. 
 Elementele dominante ale tronsonului sunt date de profilul stradal 
prevazut cu 2 sensuri  de circulatie cu 3 benzi de sens, separate de o zona 
centrala verde, incadrat  de blocuri P+10 si scuaruri bogat plantate.  
 In zona  de sud a scuarurilor  se poate vorbi de o circulatie lină, de 
promenada, neafectata de carosabil. 
 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. 
In zona centrala a sitului exista o zona cu fântână si jardiniere placate cu 
piatra, obiecte  de tip sculpturi si ceas urban nevalorificate prin amplasare. 
 Iluminatul public este conventional, format din stâlpi metalici cu felinare 
montate la partea superioara. 
Materialul dendrologic este inestetic sau degradat. 
 Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor care sa aduca zona 
centrala a orasului la un stil arhitectural urban contemporan prin: 
-modernizarea si reabilitarea zonelor care vor fi transformate in scuaruri 
urbane, cu spatii pentru socializare 
-înlocuire mobilier urban 
-reabilitarea retelelor electrice si a iluminatului  
-reabilitarea spatiilor verzi si dotarea cu sisteme de irigatii performante  
-refacerea fântânii arteziene, inclusiv a instalatiilor si a echipamentelor 
hidraulice 
-amenajare peisagistica urbana si arhitecturala in concordanta cu  
amenajarea peisagistica din zona centrala (Potcoava de aur-pasaj Dunarea-
Limita bl P-uri) 
-introducere canalizatii subterane pentru coborârea  rețelelor de curenti slabi 
-pista bicicliști 
Lucrarile propuse se vor realzia de la bordura de delimitare a carosabilului 
până la limita de proprietate a blocurilor de locuinte adiacente 
amplasamentului. 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției: 11.641.489,400   lei  
Din care  C+M:                         8.614.894,536 lei 
Capacităţi: -trotuare S-2.561 mp 
      -scuar urban S-17.900mp 
     -retele iluminat 
     -mobilier urban 
      -retele irigatii automat 
     -fântâna-bazin decorativ 
    -amenajari peisagistice: arbori, arbusti, flori si plante perene 
   -Suprafata pista biciclisti-672 mp, Suprafata spatiu verde-9.918 mp 
                                                                                    
Durata de realizare a investitiei: 14  luni 
Sursa de finanțare:  buget local si/sau imprumut 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 

 
 
   
 

  Preşedinte de şedinţă, 
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