
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni 
(DJ242D)”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1296/22.01.2018 

 

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. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii lucrări publice şi de refacere a monumetelor istorice şi de arhitectură 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere 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) şi 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 rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ242D)”  cu 
valoarea totală a investiţiei de 58.073.947,90 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 
52.633.462,00 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 integritatea sa, asigurându-se 
conectarea la reţeaua TEN-T. 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 Arhitect Șef, 
Dragomir Daniela                  Dumitrescu Mărioara                                                                                                                                                                                
    22.01.2018                                                  
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2018 
pag. nr. 2 

 
                                                                                                 

ANEXA nr.1  
LA HOTĂRÂREA nr. .………din …………. 

 
     Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 

Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242D (km 0+000 
÷ 19+900) 
           Lucrări de poduri –  POD KM 0+415 peste VALEA SLIVNEI la BANEASA, POD KM 
12+755  peste PARAUL OARBA la SUCEVENI, POD KM 19+350  peste PARAUL 
HORINCEA la ROGOJENI.       

Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 242D (km 
0+000 ÷ 19+900), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 19.900,00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 19.900,00 m; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 
- Lăţime acostamente: 2 x 1,00 m; 
- Șanțuri și rigole pe ambele părți; 
- Podeţe longitudinale și transversale; 
- Marcaje 19,90 km 
- Parapet metalic. 

   În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242D pentru realizarea 
straturilor de uzură la drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip 
BA16 m modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri datorită avantajelor pe care aceasta le 
posedă. 

     Lucrări de poduri propuse: 
1. POD KM 0+415, PESTE VALEA SLIVNEI LA BĂNEASA 

C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placa de suprabetonare pe platformă de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, 
SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei. Sferturi de con noi pentru platforma drumului la pod 
de 10.80 m, cu scări și casiuri. Tencuieli speciale. 
C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea 
platformei rampelor la 10.80 m și a structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI 
DE SIGURANȚĂ,DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
- Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale 
hidrofuge pentru poduri, șapă de protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 
2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare cu beton de umplutura 
peste șapa hidrofugă borduri speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm.Parapet pietonal 
metalic. 

2. POD KM 12+755, PESTE PÂRÂUL OARBA LA SUCEVENI 
C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placa de suprabetonare pe platforma de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, 
SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei și la intradosul consolelor de la rigla pilelor. Sferturi de 
con noi pentru platforma drumului la pod de 10.80 m, cu scări și casiuri. Tencuieli speciale. 
C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea 
platformei rampelor la 10.80 m și a structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
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C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI 
DE SIGURANȚĂ,DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
- Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale 
hidrofuge pentru poduri, șapa de protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 
2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare cu beton de umplutură 
peste șapa hidrofugă borduri speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm. Parapet pietonal 
metalic. 

3. POD KM 19+350, PESTE PÂRÂUL HORINCEA LA ROGOJENI 
LUCRĂRI PROPUSE: 
C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placă de suprabetonare pe platformă de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, 
SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei. Sferturi de con noi pentru platforma drumului la pod de 
10.80 m, cu scări și casiuri. Tencuieli speciale. 
C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea 
platformei rampelor la 10.80 m și a structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI 
DE SIGURANȚĂ,DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale 
hidrofuge pentru poduri, șapă de protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 
2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare cu beton de umplutura 
peste șapa hidrofuga borduri speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm. Parapet pietonal 
metalic. 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1296/22.01.2018 

                                   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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

privind realizarea obiectivul  
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Băneasa - Rogojeni (DJ242D)” 
 
 

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.  

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază atragerea de fonduri de finanţare prin 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii 

Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea 

mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene. 

 

Principalul obiectiv al investiției este cel de   îmbunătăţire a infrastructurii fizice de bază 

prin modernizarea drumului judeţean DJ 242D situat între localităţile Băneasa – Suceveni – 

Rogojeni,   în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN -T. 

 

Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 

-reabiltarea sistemului rutier pe un tronson cu lungimea de 19,900 km; 

-lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului; 

-realizarea marcajelor longitudinale si transversale și montarea de parapet metalic greu 

pe fundatie  izolata de beton. 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

-creşterea mobilităţii populaţiei din localităţile traversate de tronsonul de drum realizat; 

-creşterea capacităţii portante a traseului reabilitat; 

-creşterea vitezei medii de deplasare pe tronsonul de drum judetean propus; 

  -accesul pemanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie. 
       

    Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultați din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 
Intervenţie) privind realizarea obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ242D)”.        
         

         
 



 
 

      Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe strategii, Comisia de 
specialitate 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 
judeţeană, regională si europenă, 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 
 
 

       Dragomir Daniela              Mărioara Dumitrescu 
 
 
             22.01.2018                                                                                                                                                                                                            



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 1296/22.01.2018 
 
 

     
 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) privind realizarea 

obiectivului  
  

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  
Băneasa - Rogojeni (DJ242D)” 

 
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 „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Băneasa - Rogojeni (DJ242D)” 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază atragerea de fonduri de finanţare prin 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și a 
multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene. 

 
Principalul obiectiv al investiției este cel de   îmbunătăţire a infrastructurii fizice de bază prin 

modernizarea transonului de drum judeţean DJ 242D situat între localităţile Băneasa, Suceveni și 

Rogojeni   în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. 

 

Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 

-reabiltarea sistemului rutier pe un tronson cu lungimea de 19,90 km; 

-lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului; 

-realizarea marcajelor longitudinale si transversale și montarea de parapet metalic greu pe 

fundatie  izolata de beton 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

-creşterea mobilităţii populaţiei din localităţile traversate de tronsonul de drum realizat; 

-creşterea capacităţii portante a traseului reabilitat; 

-creşterea vitezei medii de deplasare pe sectorul de drum judetean propus; 

   -accesul pemanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie. 
 

   În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI privind realizarea obiectivului  „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni 
(DJ242D)” îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi în forma prezentă.  



            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 documentaţia 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. 
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Dragomir Daniela 
  
            22.01.2018                                                  
 


