
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în localitatea Cerțești, 
județul Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3422/13.04.2017  

 

Consiliul Judeţean Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 

prognoză economico-socială 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;  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
           Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie: 

„POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în localitatea Cerțești, județul 
Galaţi‟, cu valoarea totală de 1.287,531 mii lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 
1.087,028 mii lei (inclusiv TVA).  

 
               

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mărioara  Dumitrescu    
         

 
 
Întocmit, Camelia Rusu 
10.04.2017 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3422/13.04.2017 
 
 
 
 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judetean Galaţi privind aprobarea 
Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: 
„POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în localitatea Cerțești,  

județul Galaţi‟ 
    

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de circulație de pe DJ 240A în comuna Cerțești, în punctul Săndulache, pe firul 
pârâului Șipote, unde se află de mai mulți ani singurul pod din lemn rămas pe drumurile 
județene, care necesită înlocuirea cu un pod nou din beton armat. 

 Drumul județean DJ 240A desparte în două zone satul Cerțești, iar podul de lemn este 
necesar a fi înlocuit pentru a asigura circulația în condiții de siguranță între cele două zone. 

 De asemeni, podul de lemn existent încadrează două conducte de utilitate publică 
locală, rețea de canalizare și conductă distribuție apă potabilă, necesare desfășurării în bune 
condiții a traiului locuitorilor din comună.  

Soluția proiectată cuprinde realizarea unui pod din beton armat care va avea o 
deschidere de 6,00 m și va asigura legătura între cele două părți ale comunei în condiții de 
siguranță. 

 Având în vedere cele enunțate mai sus solicităm raportul de specialitate comun al 
direcţiilor interesate din aparatul propriu, precum şi avizele Comisiei de specialitate nr. 1, 
buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială 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 Județean Galați. 

Faţă de cele prezentate, supun spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului Judeţului 
Galaţi, proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie 
pentru obiectivul de investiţie: „POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în 
localitatea Cerțești, județul Galaţi‟. 

   
  

 

PREŞEDINTE, 

 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 

 Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Mărioara Dumitrescu             
 
 
 
 
        
 
 
                                                                                                                                                                              

Întocmit, Camelia Rusu/ 
1ex./ 10.04.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3422/13.04.2017 

      
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judetean Galaţi privind aprobarea 
Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: 
„POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în localitatea Cerțești, 

județul Galaţi‟ 
 
 

Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, prezintă un Proiect de 
hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliilor de 
Execuţie pentru obiectivul de investiţie: „POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în 
localitatea Cerțești, județul Galaţi‟. 

Suprastructura acestui pod se va realiza astfel încât să asigure o lăţime a căii pe pod de 
7,80 m şi două trotuare de 1,50 m. Lungimea totală a podului (6,00 m) cu cele două rampe de 
acces (4,00 m), va fi de 14,05 m (inclusiv rosturi, conform profilului longitudinal din proiect). 
Rampele de acces se vor realiza prin taluzarea albiei majore a torentului şi vor fi prevăzute cu 
scări de acces, casiuri şi parapet de siguranţă.   

Având în vedere prevederile art. 91 alin (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Galaţi aprobă documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de 

interes judeţean. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi supus aprobării  şedinţei 

în plen a Consiliului Judeţean Galaţi.  
 

 

   Direcţia                                     Direcţia                                              Direcţia                                            

Arhitect Şef,                               Economie şi Finanţe,                            Patrimoniu,         

 Arhitect Şef,                                  Director Executiv,                          Director  Executiv,                                                                                             

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea                                  

             
 Direcția de                                 Şef  Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională,                          şi Probleme Juridice,                                                                                                                                                 
                                                
 

         Director  Executiv,  Andrei Mişurnov 
 

          Camelia Epure               
 

 

 

 

 

 

 

 


