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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 418 

din  15.09.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare 

urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 19, Micro 20, Micro 21–

Subzona 1 – MICRO 19” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 470/04.09.2020 

  

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

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 162405/04.09.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 162408/04.09.2020, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

 Având în vedere avizul 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; 
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 Având în vedere dispoziţiile  art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                        

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul „Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 19, Micro 20, 

Micro 21 – Subzona 1 – MICRO 19”, 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.  418/15.09.2020 

 

Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 19, Micro 20, Micro 21–

Subzona 1 – MICRO 19 

 

  În prezent, zonele din interiorul cartierului Micro 19 au suferit o dezvoltare 
haotica, cu impact negativ  asupra locuitorilor, inclusiv prin scaderea gradului de 
confort. 

Degradarile au aparut ca urmare a traficului intens si greu, o capacitate 
portantă  necorespunzatoare pentru traficul actual, o lipsa de întreținere adecvată  
condițiilor  climaterice, de trafic și duratei de exploatare care au condus la periclitarea 
sigurantei .  

Totodata sistemul de canalizare  pluvială este funcțional, dar preluarea și 
evacuarea se face necorespunzator, întrucât nu sunt prevăzute suficiente  guri de 
scurgere, iar acolo unde există  sunt fie colmatate, fie aflate intr-un stadiu avansat de 
degradare.  
 Prin lucrările propuse în proiect se realizeaza urmatoarele obiective: 

-lucrari de reparatii a trotuarelor si aleilor pietonale prin înlocuirea bordurilor 
existente ce încadrează partea carosabilă a străzilor si în zonele in care bordurile 
lipsesc,montarea  bordurilor la nivel tip ”I” si ”P” (de trecere) pentru a facilita accesul  
persoanelor cu dizabilitati motorii  în zona covorului tactil de la refugiile pietonale 
parcare bus ,iar  la intersectiile cu strazile laterale sau trecerile de pietoni se vor 
executa rampe de acces pietonal  special amenajate pentru persoanele cu handicap 
motor 

-lucrari de refacere/reparatii a parcarilor si acceselor în parcari 
-lucrari de reamenajare  a suprafetelor carosabile strazilor (alei carosabile) 
-amenajarea de parcari noi pe locul garajelor demolate si parcarilor existente 

neconforme 
-lucrari de reamenajare a spatiilor verzi adiacente strazilor 
-resistematizare fluxurilor de circulatie 
-lucrari de semnalizare rutiera  
-sisteme de scurgere a apelor 

 
Lucrarile de reparatii se realizeaza pe urmatoarele străzi: 
- Str. Zidarilor – tronson intre str. Otelarilor si bloc N2 sc.1; 
- Accesul in Piata Dunarea – inclusiv parcarea BUZ si auto inclusiv aleile 
pietonale din jurul pietei cu acces intre str. Zidarilor si Aleea Comertului; 
- str. Lacatusilor – tronson cuprins intre str. Otelarilor si bloc F1sc.4 
(str.Lacatusilor); 
- Alee carosabil acces gradinita – parcare, cu acces din str. Lacatusilor; 
- Alee pietonala de acces intre str.Lacatusilor si Aleea Comertului; 
- Aleea Comertului – intre str. Brailei si str. Otelarilor; 
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- str. Textilistilor – intre str. Brailei – blocul B1, sc.1 si str.Brailei (Neacsu); 
- Alee carosabila – la limita de VEST Colegiul economic intre str. Textilistilor si 
parcare – din SUD Colegiu; 
- str. Laminatoristilor – tronson intre bloc U3 si str. Stadionului; 
-str. Costache Conachi – intre str. Textilistilor – str. Laminoristilor –                  
str. Otelarilor. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

 
Valoarea totală a investiției:  11.524.004,97 lei  

 
Din care  C+M:                        10.365.486,65 lei 

 
Capacităţi:   -Suprafata reabilitare carosabil – 23.223mp 

      -Suprafata refacere parcari-12.763 mp 
     -Suprafata parcari noi-8.107 mp 
     -Suprafata amenajare spatii verzi-4.140 mp 
     -locuri de parcare-749 (existente si noi) buc 
         

Durata de realizare a investitiei:  12 luni 
 

Sursa de finanțare:  buget local și /sau imprumut 
 

Anexăm devizul general corespunzător acestui  proiect.        
 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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