
 

HOTǍRÂREA  Nr. 266 

din  19 decembrie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI 
(Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean 
DJ 242A”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28.638/18.12.2017 

 

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 și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”  cu 
valoarea totală a investiţiei de 42.035.732,85 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 
37.680.517,00 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 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 Arhitect Șef, 
Dragomir Daniela                  Dumitrescu Mărioara                                                                                                                                                                                
15.12.2017                                                  
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          
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ANEXA nr.1  
 

 
Aceasta documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 

Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242A  (km 0+000 
÷ 3+135, 4+135-5+925, 6+925- 13+970, 14+375- 15+050, 16+050- 18+315 şi km 22+400 ÷ 
25+390) 

Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km 16+295, peste Valea Meria 
          Km 25+310, peste Valea Fântâna    
   Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 242A (km 

0+000 ÷ 3+135, 4+135-5+925, 6+925- 13+970, 14+375- 15+050, 16+050- 18+315 şi km 
22+400 ÷ 25+390), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 17.900,00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 17.900,00 m; 

- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m; 

- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 

- Lăţime acostamente: 2 x 0,75 m; 

- Lungime şant din beton: 10.400,00 m; 

- Lungime şant din pământ: 25.400,00 m; 

- Podeţe longitudinale și transversale 

- Marcaje 17,9 km 

- Indicatoare pentru siguranța circulației 

În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242A  pentru realizarea 
straturilor de uzură la drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip 
BA16m. 

Lucrări de poduri – reabilitare pod  
1. POD KM 16+295, PESTE VALEA BREZANULUI LA BEREȘTI-MERIA 

 LUCRĂRI PROPUSE: 

C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ  

- Înlocuirea grinzilor 1 si 9. Suprabetonarea tablierului pentru o lățime de platformă de 

12.40 m. Schema statică a structurii devine : grinzi cu placă superioară. 

C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, 

SFERTURI DE CON, ARIPI 

- Tencuieli cu mortare speciale la fața vazută a culeelor. 

C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES  

- Taluze pereate 20.0 m amonte si 5.0 m aval, având jos, la bază pinten din gabioane 

pe saltea. Lărgire rampe cu platforma de 13.00 m. Șanțuri în trepte 4×15.0 m. Barieră 

de protectțe 4×15.00 m. Remedieri la digul cu deversor din amonte. 

C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI 

ȘI DE SIGURANȚĂ, DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 

- Refacerea completă cu hidroizolație din membrane speciale, bariera de protecție, 

sape,  

- asfalt BAP16, parapet pietonal pe acostamente, rampe de acces la trotuare, 

dispozitive  

- pentru rosturile de dilatație pentru o parte carosabilă de 9.00 m = 7.80  + supralargire 

de 1.20 m.  
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2. POD KM 25+310, PESTE VALEA FÂNTÂNA MARE LA GĂNEȘTI 

         LUCRĂRI PROPUSE: 

  C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ  

- Suprabetonarea tablierului pentru lățimea totală de 11.20 m, amenajări pentru 

prinderea dispozitivului de dilatație la rosturi. 

C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, 

SFERTURI DE CON 

- Cămășuirea elevațiilor de culee, console noi pe zidurile întoarse. Refacerea integrală 

a sferturilor de con pentru o lățime a platformei de 11.80 m, cu scări și casiuri. 

C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES  

- Curățirea  albiei de vegetație, lărgirea rampelor pe 11,80 m la pod și 7.80 m structura 

rutieră. Șanțuri în trepte la pod 4×8.00 m, bariera de protecție. 

C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI 

ȘI DE SIGURANȚĂ, DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 

- Refacerea integrală a căii cu folosirea membranelor hidrofuge speciale pentru poduri, 

șapa de protecție, numai în dreptul părtii carosabile, dispozitive de acoperirea 

rosturilor de dilatație, asfalt pe partea carosabilă 2×4 cm din BAP16. Bariera de 

protecție specială între carosabil și trotuar. 
 
 
 
 
 
 

 
Arhitect Șef , 

Dumitrescu Mărioara 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Dragomir Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


