
 

HOTǍRÂREA  Nr. 163 

din 27 iulie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – DN 
26 (DJ255)”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6455/25.07.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii lucrări publice şi de refacere a monumetelor istorice şi de arhitectură 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de tranport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 
26 (DJ255)”  cu valoarea totală a investiţiei de 66.734.563,88 lei (inclusivTVA) din care C+M 
este de 61.190.231,04 lei (inclusiv TVA) potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

Art.2 La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 
2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integritatea sa, asigurându-se 
conectarea la reţeaua TEN-T. 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                         
24.07.2017                                                  

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          
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Anexa nr. 1 

 

 

Principalul obiectiv al investiției este cel de   îmbunătăţire a infrastructurii fizice de bază 

prin modernizarea transonului de drum judeţean DJ 255 situat între localităţile Pechea – 

Suhurlui – Rediu – Cuca – Farţăneşti - Măstăcani,   în vedera asigurării conectivităţii la 

reţeaua TEN-T. 

 

Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 

-reabiltarea sistemului rutier pe un tronson cu lungimea de 34,61 km; 

-lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului; 

-amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări de siguranţă a circulaţiei 

(semnalizare rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu indicatoare şi dispozitive de 

iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor voltaice). 

 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

-creşterea mobilităţii populaţiei din localităţile traversate de tronsonul de drum realizat; 

-creşterea capacităţii portante a traseului reabilitat; 

-creşterea vitezei medii de deplasare pe tronsonul de drum judetean propus; 

-accesul pemanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Macri Nicoleta                                                                                                                                                                      Arhitect şef 
24.07.2017                                                                                                                                                                 Mărioara Dumitrescu 


