
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIULTECUCI 

HOT Ă RÂREA NR.______ 

• 	 Din 	2018 

Privind aprobarea indicatoriior tehnico-economici pentru obiectivul ,, Trotuare 

pietonale strada Bobalna, Municipiul( Tecuci , Jud Galati 

iniţ iator: Că tă lin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 

Numă r de înregistrare şi data depunerii proiectului: 52S 	/ /J O al 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	dbn data de 

	

2018; 	• 	... 	. 	 . 	. 	. 

Având•în.vedere: 	 - 

	

expunerea de..motive.aini ţ iatorului,înregistrat ă  sub nr. 	625 	,./5 06_l°/. 
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	investitii, 	înregistrat 	sub 	nr. 

562s 9  / 
- 	raportul/rapoartelede avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 

 • 	 • 	• 	• 	 • 	 • 	 r Ţ  
ln baza prevederilor: 	. 

- art. 44 alin 1 din •Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare; 

- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.126 din Legea nr.215/2001 

republicat ă  în 2007 cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţ ia publică  local ă , 

republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

• . 	 HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprob.ă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,, Trotuar pietonal strada 

Bobalna, Municipiul Tecuci , Jud . Galati , din Municipiul Tecuci ,conform anexei 1 

ce face parte întegrant ă  din prezenta hot ă râre. 

Art. 2. Prezenta hot ă râre va fi dus ă  laîndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hot ă râre va fi comunicat ă  celor interesa ţ i prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 1 SECRETAR • UAT 

Militici Ghiorghi 	 ;..r. F_t5$ie Valerica 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

PR lMA R 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.JZJ 

din 	/O 

Privind aprobarea i ndicatori lor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Trotuare 

pietonale strada Bobaina, MunicipiuIr  Tecuci ,Jud Galati 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 

durabilă  a economiei locale si a imbunătătirii calitătii vieţii cetătenilor. Realizată  din 

iniţiativa UAT Tecuci,strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomandărilor propuse de 

cetăţeni, functionari ai primăriei, agenţi economici, instituţii si organizatii locale pe 

parcursul consultărilor,  

Realizarea unor căi de acces modernizate pentru locuitorii din strada Bobalna, 

va avea influenţe benefice imediate asupra ridic ării standardelor în vigoare privind 

condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor ce se desfăsoară  în zonă  

Circulaţia pietonală  intensă 	datorită  legăturii dintre cartierul Tineretului 
( fosta zona industrial ă  ) si scoala nr. 8 	care în prezent se desf ăsoară  pe partea 
carosabilă  face să  crească  pericolul accidentelor rutiere 

Priorităţile care au evidenţiat necesitatea realiz ării investitiei sunt 

- 	facilitatea unei circulatii pietonale sigure si permanente ale pietonilor, 
- 	asigurarea accesului catre proprietatile existente pe aceast ă  stradă . 

Proiectul are ca obiect principal imbunătăţirea circulatiei pietonale pe traseul acestei 

străzi, facilitând astfel mobilitatea populatiei 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară promovarea unui 

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatoriior tehnico- economici pentru obiectivul 

de investitii,, Trotuare pietonale strada Bobalna, Municipiul Tecuci , Jud Galati 

PRI MAR 

Cătăl,n Constantin Hurdubae 
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