
 

HOTǍRÂREA  Nr. 221 

din  31 octombrie 2017 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.74 din 24.04.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii 
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9413/20.10.2017 

 

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. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală; 
          Având 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) și 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, modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.74 din 

24.04.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci – 
Matca” în sensul completării denumirii obiectivului de investiţii cu poziţiile kilometrice 
aferente. Astfel obiectivul de investiţii devine: „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti 
– Târgu Bujor, km.23+333 ÷ 43+200 şi DJ 251 Tecuci – Matca sectoare km.1+850 ÷ 2+120, 
km.2+550  ÷ 4+130, km.4+393 ÷ 4+760, judeţul Galaţi”. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş                                                                           


