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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 598 
din  12.12.2019 

 
pentru modificarea H.C.L. nr. 215/2017 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici pentru obiectivul „Modernizare strada Siderurgiștilor și                                 

str. 1 Decembrie 1918”, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Iniţiator Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 655/05.12.2019 

 

 

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

12.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1367012/05.12.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1367013/05.12.2019, al Direcţiei 

de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

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

și privat al municipiului Galați; 

Văzând adresa nr. 37660/04.12.2019, a A.D.R.S.E., înregistrată la Registratura 

Generală a Municipiului Galați sub nr. 1366079/04.12.2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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 dispozițiile 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 și completările ulterioare; 

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I –  Anexa la  H.C.L. nr. 215/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul ” Modernizare  strada Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918”, 

cu modificările și completările ulterioare,  se  modifică și va avea cuprinsul prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotârâre. 

 

Art. II - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. III – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

 
                    Contrasemnează, 
                   Secretar general, 
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    Anexă la H.C.L. nr. 598/12.12.2019 

         

” Modernizare linii tramvai  și carosabil strada Siderurgiștilor  

                                   și str. Decembrie 1918” 

 

Proiectul prevede următoarele lucrări: 

-realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile, 

prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuție de piste noi de 

bicicliști 

-amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente și crearea unor zone 

noi, montarea de mobilier stradal nou 

-pentru crearea de condiții  de microclimat se propune plantarea  unei vegetații  rezistente 

in armonie  cu zona geografică și cu impact  din punct de vedere artistic  

-amenajarea intersecțiilor de străzi, iar trecerile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare 

cu elemente optice cu leduri. 

-înlocuirea cu imbrăcăminte din beton asfaltic MAS16/refacerea/modernizarea integrală 

a infrastructurii și suprastructurii căii de tramvai 

-montare de amortizoare  de zgomote și de vibrații 

-montare șine de tramvai tip NPaS cu prindere directă 

-fider –rețea de alimentare cu energie electrică a liniei de tramvai 

-înlocuirea liniei de tramvai, prin realizarea de lucrări, atât la calea de rulare, cât și la 

rețeaua de alimentare, cu prevederea de peroane noi și schimbatoare de cale noi 

-iluminat public (stradal si pietonal) 

-rețea de canalizație  pentru rețele electrice de distributie de joasa tensiune 

-rețea canalizație pentru distribuție rețele de fibră optică, telefonie și tv 

-reţeaua de joasă tensiune, a reţelei de fibră optică, telefonie şi televiziune, va fi introdusă  

în subteran şi se va realiza sistemul de canalizație aferent. 
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-realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile 

prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuția de piste de bicicliști 

noi; 

- reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane (de apă) din perimetrul afectat de 

lucrările de reabilitare la carosabil și tramvai; 

- reabilitarea iluminatului public stradal, piste biciclete și pietonal cu stâlpi noi; 

- amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente cât și a celor nou 

apărute în urma lucrărilor de modernizare, procurarea și montarea de mobilier stradal 

nou; 

- realizarea semnalizării prin marcaje rutiere și indicatoare rutiere. 

Indicatorii tehnico-economici   sunt: 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției:   112.617.232,46  lei  

 Din care  C+M:                             102.598.070,35 lei 

 

Capacităţi:  -Lungime străzi-2.540 ml 

      -Linii tramvai cale simplă-4.985 m 

                   -amenajare peroane călători-11 buc 

                   -suprafață carosabilă-47.500 mp, suprafață trotuare-17.500 mp 

      -suprafață parcări-4.900 mp 

      -suprafață piste bicicliști-7.250 mp 

      -iluminat public-2,54 km 

      -mobilier urban-bănci 60 buc, coșuri gunoi-180 buc 

      -rastel biciclete-6 buc 

      -devieri /relocare rețele electrice  

 

Durata de realizare a investiției: 24  luni 

Sursa de finanțare:  buget local /imprumut/fonduri europene 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 

Președinte de ședință,  
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