
 

 

                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei 
TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251)  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3541/20.04.2017 

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

şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, 
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 noii indicatori tehnico economici ca urmare a modificării cotei TVA, 
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de 
investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile  Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)  cu 
valoarea: 68.163.511,25 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M de 63.692.550,13 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 integralitatea sa, asigurându-se 
conectarea la reţeaua TEN-T. 

Art. 3. Prezenta hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 125 din 
21.07.2016.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
                                                                                                                                                                                                                

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 
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ANEXA NR. 1 

 
Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între 

localităţile Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi 
şi Smârdan de la  km 61+460 ÷ 72+400. 

Lucrări de poduri –   5 bucăţi. 
      Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între 

localităţile Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi 
şi Smârdan de la  km 61+460 ÷ 72+400, lungimea totală a tronsoanelor fiind de 
28.000,00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 28.000,00 m; 

- Lăţime parte carosabilă: 6,00 - 7,00 m; 

- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,50 m; 

- Lăţime acostamente: 2 x 0,5 - 0,75 m; 

- Lungime şanţ din beton: 12.365,00 m; 

- Lungime şanţ din pământ: 24.550,00 m; 

- Pista biciclişti: 1,6 km între următoarele poziţii kilometrice: 70+800 – 72+400 – pe 

partea dreaptă a drumului judeţean DJ 251; 

- Staţii autobuz: 6 buc prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) 

bancă de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor ; 

- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc;   

- Podeţe DN 600 mm 69 buc; 

- Podeţe tubulare sau podete dalate tip D5 si L3 17 buc; 

- Marcaje 28,0 km; 

- Indicatoare rutiere 220 buc. 

      Structura rutieră este următoarea: 

-  4 cm strat de uzură din beton asfaltic modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri BA16m; 
- 6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20; 
- 8,0 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 doar pe anumite sectoare 
- 15,0 - 20 ,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă; 
- 10,0 – 30,0 cm strat de fundaţie inferior din balast; 

Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc. 
La podurile din beton armat existente pe traseul proiectat a căror stare generală este 
bună/mediocră se va reface calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la 
lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii lucrării de artă. 

Lucrările au fost propuse în baza expertizei şi a constatărilor deficienţelor de 
structură, degradări  pentru fiecare din cele 5 poduri. 
Amplasarea, caracteristicilor podurilor şi lucrările propuse a fi executate sunt : 

1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel 
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela 

3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste pârâul Negrea la Schela 
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smardan 
 5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 3541/20.04.2017 
 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind noii indicatori tehnico economici ca 
urmare a modificării cotei TVA, rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 

Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 

Smârdan (DJ 251) 
   

 
 

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.  

 
La solicitarea finanţatorului, la faza de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică şi 

financiară a fost cerută revizuirea devizelor şi a bugetelor proiectelor depuse în cadrul apelului 
1, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Imbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investitii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale”  în  conformitate cu noua legislaţie fiscală ce a stabilit că începând cu luna 
ianuarie 2017 cota TVA  este de 19%. 
 
           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
noilor indicatori tehnico economici ca urmare a modificarii cotei TVA rezultati din DALI 
(Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie: Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – 
Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251). 
 

   Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 
prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã 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 
 

COSTEL FOTEA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3541/20.04. 2017 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE           
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind  noii indicatori tehnico economici ca 

urmare a modificării cotei TVA, rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 
Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251) 

                                          
Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, de  aprobare a 

noilor indicatori tehnico - economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 
Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251). 

 
Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
1.Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între localităţile 

Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la  
km 61+460 ÷ 72+400. 

2.Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc. 
      1.Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 251 între 

localităţile Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi 
Smârdan de la  km 61+460 ÷ 72+400. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 28.000,00 m; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,- 7,0 m; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,5 m; 
- Lăţime acostamente: 2x0,5- 0,75 m; 
- Lungime şanţ din beton: 12.635,00 m; 
- Lungime şanţ din pământ: 24.550,00 m; 
- Pista biciclişti: 1,6 km între următoarele poziţii kilometrice: 70+800 – 72+400 – pe partea 

dreaptă a drumului judeţean DJ 251; 
- Staţii autobuz: 6 buc prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim o bancă de 5 

locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;  
- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc;   
- Podeţe DN 600 mm 69 buc; 
- Podeţe P2 17 buc; 
- Marcaje 28,0 kme; 
- Indicatoare rutiere 220 buc. 
  Prin structura rutieră adoptată în cadrul proiectului s-a urmărit creşterea capacităţii 
portante a traseelor de drumuri judeţene, precum şi creşterea vitezei medii de deplasare pe 
aceste tronsoane. 

      Structura rutieră este următoarea: 
-  4 cm strat de uzură din beton asfaltic modificat cu pudreta de cauciuc şi polimeri BA16m; 
- 6,0 cm strat de legatură din beton asfaltic tip BAD 20; 
- 8,0 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 doar pe anumite sectoare 
- 15,0 - 20 ,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă; 
- 10,0 – 30,0 cm strat de fundaţie inferior din balast; 

 
 
 



Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc. 
La podurile din beton armat existente pe traseul proiectat a căror stare generală este 
bună/mediocră se va reface calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de 
drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii lucrării de artă. 

 
Lucrările au fost propuse în baza expertizei şi a constatărilor deficienţelor de structură, 

degradări  pentru fiecare din cele 5 poduri. 
Amplasarea, caracteristicilor podurilor şi lucrările propuse a fi executate sunt : 

1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel 
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela 
3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste pârâul Negrea la Schela 
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smârdan 
5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan 
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 
Judeţului Galaţi aprobă documentaţiile tehnico  economice 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. 

         
   

Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            

                                                       Economie şi Finanţe                            Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea                                  

             
 
          Directia de                                 Şef  Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                 
                                                
 

         Director  executiv,  Andrei Mişurnov 
 

          Camelia Epure               
 

 

 

 

 

 

 

 


