
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-
Matca” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3544/20.04.2017 

 

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. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală; 
          Având 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) și 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 privind realizarea obiectivului de 

investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci – 
Matca” după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 43.186.424 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 
38.638.824 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată astfel: 

-finanţare de la bugetul de stat = 41.897.153 lei inclusiv TVA; 
-cofinantare bugetul local          =   1.289. 271 lei inclusiv TVA. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                        Arhitect Sef  
12.04.2017                                                 Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3544/20.04.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea 

obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi   

DJ 251 Tecuci - Matca” 

 
Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală; 
 

          Având H.G. nr.907/2016 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. 

In urma analizei devizului general valoarea totală a investiţiei este de 43.186.424 lei 
(inclusivTVA) din care C+M este de 38.638.824 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind 
asigurată astfel: 

-finanţare de la bugetul de stat = 41.897.153 lei inclusiv TVA 

-cofinanţare bugetul local          =   1.289.271 lei inclusiv TVA 

Faţă de cele de mai sus, considerăm oportună aprobarea indicatorii tehnico-

economici rezultaţi din Devizului general.  

 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 

precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                        Arhitect Sef  

12.04.2017                                                       Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3544/20.04.2017 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 
realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-

Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca” 
 

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 „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti 
– Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci - Matca” 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile 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. 
          Lucrarea este propusă la finanţare prin fonduri alocate de MDRAPFE  (fost MDRT) 
prin O.U.G.nr 28/2013  pentru aprobarea Programului naţional de dezvolare locală 
(PNDL). 
            Tronsoanele de drum propuse spre reabilitare în lungime totală de 22,084 km au 
sistemul rutier alcătuit din îmbrăcăminte asfaltică uşoară, care prezintă un grad de 
deteriorare pronunţat: gropi  în carosabil, cedări de fundaţie, crăpături, fisuri, faianţări. 
Sectoarele propuse pentru reabilitare sunt: 
          DJ 242B în zona localităţilor Bereşti, Bereşti-Meria, Băneasa şi Moscu de la km  
23+333 – km 43+200, respectiv o lungime de 19,867 km. 

  DJ 251 în zona  extravilanului municipiului Tecuci şi pe teritoriul comunei Matca de 
la km 1+850 – km 2 +120; de la km 2+550 – km 4+130 şi de la km 4+393 – km 4+760, 
respectiv o lungime de 2,217km.  
         În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  
aprobarea cheltuielilor reprezentând  indicatorii tehnico-economici „REABILITARE 
TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca” îndeplineşte 
condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 
prezentă.  

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus 
aprobării  şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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