
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂȚI OCTOMBRIE  
2016, JUDEȚUL GALAȚI 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6299/19.072017 

 
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 indicatorii tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂȚI OCTOMBRIE  
2016, JUDEȚUL GALAȚI cu valoarea totală a investiţiei de 4.601.000,00 lei inclusiv TVA din 
care C+M este de 4.314.934,00 lei inclusiv TVA. 
 
 
   

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dragomir Daniela                                                                                                                                                                                                                        Arhitect Şef 
 
    13.07.2017                                                                                                                                                                                                                    Marioara Dumitrescu 

 
 
Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6299/19.07.2017 
 

 

                                    
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici rezultați din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) 

pentru obiectivul de investiţie 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.  

Documentaţia tehnică a fost întocmită 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. 

Lucrările propuse prin proiect se vor executa pe următoarele drumuri județene DJ 
255, DJ 240, DJ 242C, DJ 252G, DJ 242D, DJ 251A, DJ 251G, DJ 241G, DJ 242, DJ 251, 
DJ 251B, DJ 251C și DJ 253. 

 Documentaţia pentru aducerea la starea tehnică iniţială a drumurilor în faza DALI   
s-a întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
indicatorii tehnico – economici conform DALI pentru obiectivul de investiţie: CALAMITĂȚI 
OCTOMBRIE  2016, JUDEȚUL GALAȚI. 

   Solicităm  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 

 
 
 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 

 

 
 
 

      Arhitect Şef 
        

Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
 
 
Drago,ir Daniela            
    
 13.07.2017                                                                                                                                                                                                               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 6299/19.07.2017 
 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul 

de investiţie CALAMITĂȚI OCTOMBRIE  2016, JUDEȚUL GALAȚI 
 

             Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare Lucrări 
de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂȚI OCTOMBRIE  2016, JUDEȚUL 
GALAȚI aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 975/2016 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 

Documentaţia cuprinde lucrări pentru aducerea la starea tehnică iniţială la drumuri, 
poduri și podețe pe drumurile judeţene pe DJ 255 – UAT Fârțănesti, DJ 240- UAT Ghidigeni, DJ 
242C- UAT Berești Meria, DJ 252G – UAT Țepu, DJ 242 – UAT Suceveni, DJ 251G – UAT 
Valea Mărului, DJ 241G – UAT Țepu, DJ 251A – UAT Drăgușeni, DJ 242 Fârțănești, DJ 251 – 
UAT Costache Negri, DJ 251B – UAT Bălășești, DJ 251C UAT Vârlezi și DJ 253 UAT- Cudalbi. 

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 documentaţiila 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. 

 

 Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            

                                                       Economie şi Finanţe                            Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea                                  

             
 
           
           Directia de                                     Serviciul Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                 
                                                
 

         Director  executiv,   
          Camelia Epure               

 

 

 

 

 

Drago,ir Daniela 

   13.07.2017 


