
 

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2018 
 

privind: corectarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti 
(DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) 
– Aldeşti (DC 5 km 7+000) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3202/16.03.2018 

 
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 art.11, art.12 și art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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. 3 pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 
publice 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 prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c), f) și alin. (5), lit. a), pct. 12 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 corectarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, 
Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 
14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000 ) în vederea corelării datelor din Anexa nr. 2.18 din 
Hotărârea Guvernului 782/2014 privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 
540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a 
drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu situaţia realǎ din teren. 

Art.2. DJ 242C va avea  lungimea totală de 19,610 km din care 13,343 km pe 
teritoriul județului Galați, traseul drumului fiind stabilit astfel: Bălăbăneşti (DN 24D) – 
Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+241) – Limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria 
(intersecție DC 36). 

Art.3. Prezenta hotărâre se va fi comunicată Consiliului Judeţean Vaslui.  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 
 

 
                 Arhitect Șef, 
Dragomir Daniela                  Dumitrescu Mărioara                                                                                                                                                                               
       16.03.2018                                                  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3202/16.03.2018 
 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind corectarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 
242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. 

Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000) 
 

 

            Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea corectării 
traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită 
jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000), astfel ca 
acesta să corespundă prevederilor Anexei nr. 2.18 din Hotărârea Guvernului 782/2014 
privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice și a situației reale din teren.  

În urma corectării, conform măsurătorilor din documentațiile cadastrale, DJ 242C va 
avea  lungimea totală de 19,610 km, traseul drumului fiind stabilit astfel: Bălăbăneşti (DN 
24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+241) – Limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești 
Meria (intersecție DC 36). Sectoarele aflate pe teritoriul UAT Galați sunt următoarele: 

Km   0+000 -  km   6+241 
Km 12+508 -  km 19+610. 

            Din aceste motive, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind corectarea 
traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită 
jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000). 
            Faţă de cele menţionate, solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 3 
pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 
publice 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. 
            În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

          
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 
         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3202/ 16.03.2018 
                                                  

 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind corectarea traseului și a lungimii drumului 
județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 

6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000) 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind corectarea Anexei nr. 2.18 din HG 782/2014 
privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice. 

Ca urmare a măsurătorilor din documentațiile cadastrale DJ 242C are lungimea 
de 19,610 km, traseul drumului fiind stabilit astfel: Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – 
Limită jud. Vaslui (km 6+241) – Limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria ( 
intersecție DC 36). Având în vedere  modificările intervenite, lungimea reală a reţelei de 
drumuri judeţene din judeţul Galați devine 792,840 km.    

Sectoarele aflate pe teritoriul UAT Galați sunt următoarele: 
Km   0+000 -  km   6+241 
Km 12+508 -  km 19+610. 

Numărul curent 11 din Anexa nr. 2.18 din HG 782/2014 va avea următorul 
conținut: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului Poziția kilometrică Lungimea 
reală 

Origine Destinație 

11 DJ 242C Bălăbăneşti (DN 24D) – 
Lungeşti – Limită jud. 
Vaslui (km 6+241) – 

Limită jud. Vaslui (km 
12+508) – Berești Meria 

( intersecție DC 36) 

0+000 19+610 13,343 km 

 
 În consecinţă, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind  corectarea 

traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – 
Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti 
(DC 5 km 7+000) în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi.  
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile :  

 art.11 „Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria 
funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea 
localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora, în 
traversarea localităţilor, se poate face numai cu acordul administratorului 
drumului respectiv, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat” , 

 art.12 „Încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor naţionale, judeţene şi 
comunale se face prin hotărâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale şi a 
străzilor, prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz.” 

 și art.22 „Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile 
judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza 
administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, 
situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi 
accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.” 

din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și  



 art. 91 alin (1) lit. b), c) și f)  „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele 
categorii principale de atribuţii: 

a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
c)atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
d)atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
f)alte atribuţii prevăzute de lege.”și 

 art. 91 alin. 5 lit a) pct. 12 “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 
consiliul judeţean: 

a)asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 
1.educaţia; 
2.serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
3.sănătatea; 
4.cultura; 
5.tineretul; 
6.sportul; 
7.ordinea publică; 
8.situaţiile de urgenţă; 
9.protecţia şi refacerea mediului; 
10.conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
11.evidenţa persoanelor; 
12.podurile şi drumurile publice; 
13.serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea 
cu gaz metan; 
14.alte servicii publice stabilite prin lege; 
b)sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
c)emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
d)acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ, la cererea acestora.”  
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus 
spre analiză şi aprobare. 
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Dragomir Daniela                                                                    Arhitect şef 
       
   16.03.2018                                                                         Dumitrescu Mărioara   


