
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea 
obiectivului „Calamități Octombrie 2016, județul Galați”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:28596/15.12.2017 

 

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 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 Proiectul Tehnic și Detaliile de execuție privind realizarea 
obiectivului „Calamități Octombrie 2016, județul Galați”  cu valoarea totală a investiţiei de 
3.998.616 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 3.765.554 lei (inclusiv TVA) potrivit Anexei 
nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                

 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      

Săndulache Elena                                                                                                                                                                      Arhitect şef 
14.12.2017                                                                                                                                                                 Mărioara Dumitrescu 
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                                                                                                Anexa nr. 1 
 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor de înlăturare a 
efectelor calamităților naturale produse de inundații de pe următoarele drumuri 
județene: DJ 255 Fârțănești; DJ 240 Tălpigi, comuna Ghidigeni; DJ 242C Berești-
Meria; DJ 252G Tecucelu Sec-Țepu; DJ 242D sat Rogojeni, comuna Suceveni; DJ 
251A Nicopole, comuna Drăgușeni; DJ 251G pod la Valea Mărului; DJ 241G podețe 
Țepu de sus și Țepu de jos; DJ 242 pod ieșire Fârțănești; DJ 251 pod la Costache 
Negri; DJ 251A podeț Suhu-Drăgușeni; DJ 251B pod la Bălășești; DJ 251C Crăiești  
și DJ 253 pod la Cudalbi. 

 

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

-aducerea la starea tehnică inițială a drumurilor județene pe o lungime de 7,836 km, și 

anume: lucrări de refacere drumuri județene pietruite (DJ 255, DJ 242C, DJ 252G, DJ 

251C) și realizarea unui covor asfaltic (DJ 242D) 

-lucrări de reabilitare, consolidare și refacere a podurilor şi podeţelor – 10 buc 

-refacerea profilului șanțului de pămînt și betonarea lui (DJ 240) 

-lucrări de reparații a terasamentului, acostamentului și sistemului rutier (DJ 251A) 

-refacerea dispozitivelor de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale  

-lucrări pentru siguranța circulației 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

-prevenirea și minimizarea riscului la inundații a infrastructurii existente și a 

comunităților umane 

-îmbunătățirea condițiilor de circulație(suprafața de rulare, elemente geometrice în plan, 

declivități) 

-circulație cu viteză cît mai uniformă și creşterea gradului de mobilitate 

-accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie și de asistență 
medicală 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Săndulache Elena                                                                                                                                                                      Arhitect şef 
14.12.2017                                                                                                                                                                 Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 28596/15.12.2017 

                                   
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi  
privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție  

pentru realizarea obiectivului „Calamități Octombrie 2016, județul Galați” 
 
 
 
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte 

a prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes judeţean.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice în 
vederea realizării lucrărilor aprobate prin H.G.975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei 
sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de 
inundații, necesar a fi executate pe drumurile judeţene pentru aducerea la starea tehnică 
iniţială, ca urmare a calamităţilor din luna octombrie 2016. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor de înlăturare a 
efectelor calamităților naturale produse de inundații de pe următoarele drumuri județene: 
DJ 255 Fârțănești; DJ 240 Tălpigi, comuna Ghidigeni; DJ 242C Berești-Meria; DJ 252G 
Tecucelu Sec-Țepu; DJ 242D sat Rogojeni, comuna Suceveni; DJ 251A Nicopole, comuna 
Drăgușeni; DJ 251G pod la Valea Mărului; DJ 241G podețe Țepu de sus și Țepu de jos; DJ 
242 pod ieșire Fârțănești; DJ 251 pod la Costache Negri; DJ 251A podeț Suhu-Drăgușeni; 
DJ 251B pod la Bălășești; DJ 251C Crăiești  și DJ 253 pod la Cudalbi. 

 

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

-aducerea la starea tehnică inițială a drumurilor județene pe o lungime de 7,836 km, și 

anume: lucrări de refacere drumuri județene pietruite (DJ 255, DJ 242C, DJ 252G, DJ 

251C) și realizarea unui covor asfaltic (DJ 242D) 

-lucrări de reabilitare, consolidare și refacere a podurilor şi podeţelor – 10 buc 

-refacerea profilului șanțului de pămînt și betonarea lui (DJ 240) 

-lucrări de reparații a terasamentului, acostamentului și sistemului rutier (DJ 251A) 

-refacerea dispozitivelor de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale  

-lucrări pentru siguranța circulației 

Implementarea proiectului conduce la: 

-prevenirea și minimizarea riscului la inundații a infrastructurii existente și a 

comunităților umane 

-îmbunătățirea condițiilor de circulație(suprafața de rulare, elemente geometrice în plan, 

declivități) 

-circulație cu viteză cît mai uniformă și creşterea gradului de mobilitate 

-accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie și de asistență 
medicală 

       
 



        
 
Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 

Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru  realizarea obiectivului „Calamități 
Octombrie 2016, județul Galați”. 
     Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe şi al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea  şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură ale  Consiliului 
Judeţean Galaţi 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Arhitect Şef 

           Mărioara Dumitrescu 
  Săndulache Elena 
       14.12.2017                                                                                                                                                                                                            



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 28596/15.12. 2017 
 

     
 
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  
Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție  pentru realizarea obiectivului  

 “ Calamități Octombrie 2016, județul Galați”  
 

 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici   privind realizarea 
obiectivului de investiţii „ Calamități Octombrie 2016, județul Galați ” 

  
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice în 

vederea realizării lucrărilor aprobate prin H.G.975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume 
din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, 
pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, 
necesar a fi executate pe drumurile judeţene pentru aducerea la starea tehnică iniţială, ca urmare 
a calamităţilor din luna octombrie 2016. 

 
Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor de înlăturare a efectelor 

calamităților naturale produse de inundații de pe următoarele drumuri județene: 
DJ 255 Fârțănești; DJ 240 Tălpigi, comuna Ghidigeni; DJ 242C Berești-Meria; DJ 252G 
Tecucelu Sec-Țepu; DJ 242D sat Rogojeni, comuna Suceveni; DJ 251A Nicopole, comuna 
Drăgușeni; DJ 251G pod la Valea Mărului; DJ 241G podețe Țepu de sus și Țepu de jos; DJ 242 
pod ieșire Fârțănești; DJ 251 pod la Costache Negri; DJ 251A podeț Suhu-Drăgușeni; DJ 251B 
pod la Bălășești; DJ 251C Crăiești  și DJ 253 pod la Cudalbi. 

 

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

-aducerea la starea tehnică inițială a drumurilor județene pe o lungime de 7,836 km, și anume: 

lucrări de refacere drumuri județene pietruite (DJ 255, DJ 242C, DJ 252G, DJ 251C) și realizarea 

unui covor asfaltic (DJ 242D) 

-lucrări de reabilitare, consolidare și refacere a podurilor şi podeţelor – 10 buc 

-refacerea profilului șanțului de pămînt și betonarea lui (DJ 240) 

-lucrări de reparații a terasamentului, acostamentului și sistemului rutier (DJ 251A) 

-refacerea dispozitivelor de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale  

-lucrări pentru siguranța circulației 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

-prevenirea și minimizarea riscului la inundații a infrastructurii existente și a comunităților umane 

-îmbunătățirea condițiilor de circulație(suprafața de rulare, elemente geometrice în plan, 

declivități) 

-circulație cu viteză cît mai uniformă și creşterea gradului de mobilitate 

-accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie și de asistență medicală 
 



 
 

        În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  Proiectul 
tehnic și  Detaliile de execuție  pentru realizarea obiectivului  “ Calamități Octombrie 2016, 
județul Galați”, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
        Avand in vedere prevederile art.91 alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completile ulterioare, Consiliul Judeţului Galaţi 

aprobă documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de investiţii de interes judeţean. 

      

         Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus aprobării  

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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Săndulache Elena 

14.12.2017                                                    
 


