
                                                                                                                  
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 si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  
BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA 
Iniţiator: Fotea Costel - Preşedinte  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3543/20.04.2017  

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, 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;  

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 pe traseul  
BUCIUMENI – NICOREŞTI – COSMEŞTI – MOVILENI – BARCEA cu valoarea investitiei  de 
42.536.429,22 lei inclusiv TVA, din care C+M 39.730.150,50 lei inclusiv TVA potrivit Anexei nr. 
1, parte integrantă la hotărâre. 

           Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanțat 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.126 din 
21.07.2016. 
   

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 
                 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                 Arhitect Şef 
                    18.04.2017                                                                                                                                                                                                             Mărioara Dumitrescu 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



 
ANEXA nr.1  

LA HOTĂRÂREA nr. .………din …………. 
 

 
Aceasta documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 

Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 şi km 14+200 
÷ 32+600) 

Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI. 
      Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 şi km 

14+200 ÷ 32+600), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 21500.00 m. 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 21.500,00 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: 26.400,00 m; 

- Lungime şant din pământ: 16.600,00 m; 

- Pista biciclişti: 2,95 km între următoarele poziţii kilometrice: 27+950.00 – 30+900.00 – pe partea 

stangă  

- Staţii autobuz: 9 buc prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de 5 

locuri şi cate 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor  

- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.   

- Podeţe DN 600 mm 89 buc 

- Podeţe P2 10 buc 

- Marcaje 21, 5 km 

- Indicatoare rutiere 124 buc 

În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 252  pentru realizarea straturilor de uzură la 
drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip BA16m modificat cu pudretă de cauciuc şi 
polimeri datorită avantajelor pe care aceasta la posedă. 

Lucrări de poduri – reabilitare pod  
Amplasarea podului propus a fi refăcut este la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI. 
La podul din beton armat existent pe traseul proiectat a cărui stare generală este mediocră se va reface 

calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanseităţii 
suprastructurii lucrării de artă. 

Se va decapa calea pe pod până la nivelul suprabetonării, se va reface placa de suprabetonare, se vor 
reface stratul suport al hidroizolaţiei, hidroizolaţia, şapa de protecţie a hidroizolaţiei, îmbrăcămintea care pe partea 
carosabilă este constituită din două straturi din asfalt turnat dur ATD 16, cu grosimea totala de 8 cm. Se vor monta 
parapete de siguranţă din beton armat şi se vor amenaja trotuare cu umplutură din beton peste tuburile PVC pentru 
realizarea golurilor de pozare a conductelor, acolo unde este cazul, care se vor proteja cu asfalt turnat dur tip ATD 
16 cu grosimea de 4 cm. 

Elementele de racordare cu terasamentele - sferturi de con, scări, casiuri se vor reface, în aceeaşi structură 
constructivă ca şi cea avută în soluţia iniţială. 
 

 
                 Intocmit                                                                                                                                                                                                         Arhitect Şef 
                 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                             Mărioara Dumitrescu                                                                                                                                                                                                                         
     
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3543/20.04.2017 
 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 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 si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  
BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA  
 

 

 
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 si 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – NICORESTI – 
COSMESTI – MOVILENI – BARCEA. 
  

   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 

FOTEA COSTEL 
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             18.04.2017                                                                                                                                                                                                            Mărioara Dumitrescu 

                                                                                                                                                                                                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3543/20.04.2017 
 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 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 si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  
BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA  
                                          
             Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, de  aprobare a noilor  indicatoril 
tehnico - economici rezultaţi ca urmare a modificării cotei TVA din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 
Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul  BUCIUMENI – NICOREŞTI – COSMEŞTI – MOVILENI – BARCEA. 

 
Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 

Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 si km 14+200 ÷ 
32+600) 

Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI. 

      Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 şi km 14+200 
÷ 32+600), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 21500.00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 

- Lungime: 21.500,00 m; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m; 
- Laţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 
- Lăţime acostamente: 2x0,75 m; 
- Lungime şant din beton: 26.400,00 m; 
- Lungime şant din pământ: 16.600,00 m; 
- Pistă biciclişti: 2,95 km între următoarele poziţii kilometrice: 27+950.00 – 30+900.00 – pe partea stângă  
- Staţii autobuz: 9 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 89 buc 
- Podeţe P2 10 buc 
- Marcaje 21, 5 km 
- Indicatoare rutiere 124 buc 

În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 252  pentru realizarea straturilor de uzură la 
drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip BA16m modificat cu pudretă de cauciuc şi 
polimeri datorită avantajelor pe care aceasta la posedă. 

Lucrări de poduri – reabilitare pod  

Amplasarea podului propus a fi refăcut este la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI. 
La podul din beton armat existent pe traseul proiectat a căror stare generală este mediocră se va reface calea 

pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii 
suprastructurii lucrării de artă. 

Se va decapa calea pe pod până la nivelul suprabetonării, se va reface placa de suprabetonare, se vor reface 
stratul suport al hidroizolaţiei, hidroizolaţia, şapa de protecţie a hidroizolaţiei, îmbrăcămintea care pe partea carosabilă 
este constituită din două straturi din asfalt turnat dur ATD 16, cu grosimea totală de 8 cm. Se vor monta parapete de 
siguranţă din beton armat şi se vor amenaja trotuare cu umplutură din beton peste tuburile PVC pentru realizarea 



golurilor de pozare a conductelor, acolo unde este cazul, care se vor proteja cu asfalt turnat dur tip ATD 16 cu 
grosimea de 4 cm. 

Elementele de racordare cu terasamentele - sferturi de con, scări, casiuri se vor reface, în aceeaşi structură 
constructivă ca şi cea avută în soluţia iniţială. 

     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               
 


