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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  412  

din  28.08.2019 
 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reamenajare inel 

de rocadă” 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 464/23.08.2019 

 

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

28.08.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 51956/23.08.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51958/23.08.2019, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului Galați;   

Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. c), art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 8 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. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reamenajare inel de 

rocadă”, 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 412/28.08.2019 

 

 

Reamenajare inel de rocadă 

 

 

În prezent Inelul de rocadă a rămas la stadiul inițial de amenajare fără intervenții 

decisive  de-a lungul timpului, într-o formă care nu mai corespunde cerințelor actuale din 

punct de vedere tehnic, peisagistic și estetic. 

Acest nod distribuie fluxurile de trafic de pe următoarele străzi: Brăilei, 

Prelungirea Brăilei, str. Cloșca și bd. Siderurgiștilor. Rondoul este plantat cu gazon 

natural, flori și arbuști ornamentali, fără construcții. 

 

Prezentul proiect cuprinde realizarea urmatoarelor lucrări: 

- construirea unui stâlp central de formă cilindrică din beton armat cu inaltimea de 26m, 

pe care se va așeza statuia ce reprezintă  Sf. Andrei. Stâlpul central va fi incastrat într-o 

fundație de beton armat sprijinită pe 6 piloti forați prin intermediul a 6 grizi din beton 

care sa permită accesul la instalatiile de apa si canalizare existenta. In jurul ansamblului 

monumental va fi construit o jardiniera  circulara, suprafata ce va fi gazonată cu gazon 

tip rulou; 

- construirea a 4 jardiniere circulare, iar suprafata va fi gazonata , cu gazon tip rulou (3 

bucati) si una cu flori sau plante ornamentale; 

- amenajarea unui spatiu pavat intre spatiul verde central (jardiniera centrala) si spatiile  

dintre cele 4 module de jardiniere circulare. Acest spatiu nu este un spatiu de promenada ,  

ci doar arhitectural cu scopul de imbogatire a spatiului; 

- realizarea unei instalatii electrice de iluminat arhitectural al intregului ansamblu 

utilizând sisteme tip LED; 

- realizarea unui sistem automat de irigatii a spatiilor verzi adiacente spațiului; 

- actualizarea sistemului de semnalizare rutieră.  

 

Statuia care se va monta la partea superioară și îl va reprezenta pe Sf. Andrei va 

face obiectul unui alt proiect, fiind o lucrare de artă complexă.  
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Principalii indicatori tehnico-economici:  

 

Valoarea investiției: 2.968.390,09 lei  

Din care C+M :        2.538.202,36  lei  

 

Capacități: - suprafața amenajată S=4.534 mp 

       - suprafața spațiu verde amenajat S=3.056mp 

       - suprafața pavata S=1.085 mp 

       - suprafața construita jardiniera S=157 mp 

   

Sursa de finanțare: buget local/împrumut  

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

Durata de realizare a investiției: 7 luni 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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