
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3465/26.03.2018 

 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, 

strategii, studii  şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru Comisia 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană 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 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere 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. f) 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 Proiectul Tehnic și Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242)” cu valoarea totală 
a investiţiei de 71.762.848,25 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 68.405.243,62 lei 
(inclusiv TVA) conform devizului general și  Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dragomir Daniela                                                                                                                                                                      Arhitect Sef 
      22.03.2018                                                                                                                                                                            Mărioara Dumitrescu 
                                                

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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Anexa nr. 1 
 

Această documentaţie tehnică este  constituită din două obiecte: 
     Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 

69+640,00) 
     Obiectul 2 – reabilitare poduri. 
Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 

69+640,00) 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 30.700,00 m; 
- Lăţime parte carosabila: 6,00 – 7,00 m; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 
- Lăţime acostamente: 2x1,00 m; 
- Pantă transversală pe zona părţii carosabile: 2,5%; 
- Pantă transversală pe zona acostamentelor: 4,00%; 
- Lungime şanţ din beton: 44.726,00 m; 
- Lungime şanţ din pământ: 3.134,00 m; 
- Lungime rigola carosabilă: 3.615,00 m; 
- Pistă biciclişti: acolo unde spaţiul permite, respectiv oraşul Tg.Bujor s-au amenajat 

piste de 1m lăţime, din aceeaşi structură rutieră ca şi trotuarele, atât pe partea stângă cât şi 
pe partea dreaptă a sensului de mers; 

- Staţii autobuz: 8 buc cu lungimea de 45,00 m şi lăţimea de 3,50 m prevăzute cu 
adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) banca de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor;  

- Panouri fotovoltaice – 32 buc. amplasate la trecerile de pietoni.  
In vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242 s-au avut în vedere 

structuri rutiere relevante: structură nouă, tratament dublu cu criblură executat la cald, 
reparaţii+ranforsare în două straturi mixtură asfaltică, reparaţii+ranforsare un strat mixtură 
asfaltică, structură nouă în zona alunecărilor de pământ.   

Obiectul 2 – reabilitare poduri. 
Podurile care asigură continuitatea drumului judeţean DJ 242, peste cursurile de apă 

locale, din care cel mai important este râul Covurului, sunt în număr de 16 şi au fost 
expertizate în aprilie 2015. 

După mărimea deschiderii podurile expertizate se încadrează în categoria podurilor mici, 
cu deschiderea maximă sub 20 m. 

Lungimile podurilor variază între 5,0 şi 32,30 m. 
     

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3465/26.03.2018 
 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi  
privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție  

pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localitățile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești 

(DJ 242)” 
 
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 întocmirea documentației tehnice faza 
PT  în vederea realizării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Cererea de finanțare aferentă 
Programului 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, necesar a fi executate pe drumul județean DJ 242.  

În prezent situaţia drumului județean DJ 242 este precară deoarece sub acțiunea 
traficului și a factorilor climatici, suprafața drumului s-a degradat, prezentând defecțiuni grave 
(văluriri, gropi, făgașe) creând astfel o serie de efecte negative, traficul auto se 
desfășurându-se greoi mai cu seamă în anotimpul rece și în perioadele cu precipitații 
abundente.  

Structurile rutiere existente la nivelul drumului sunt două: 
- elastic din mixturi asfaltice pe fundatie de balast, tronsoanele 38+940,00 -47+882,00 si 
48+120,00 - 69+640,00; 
- pavaj din pavele normale de granit pe fundatie de balast tronsonul 47+882,00 -48+120,00. 

De-a lungul tronsonului de drum propus spre finanțare există un număr de 16 poduri 
care asigură continuitatea drumului județean DJ 242, peste cursurile de apă locale, din care 
cel mai important este râul Covurlui. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a drumului DJ242 și se urmărește  asigurarea unor parametri optimi pentru 
desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi confort, fără restricţii. 

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreste rezolvarea următoarelor priorităţi: 
-     realizarea unui drum cu un grad sporit de siguranţă şi confort în vederea asigurării 

acceselor la proprietăţi private şi către agenţii economici; 
-     diminuarea gradului de poluare; 
-     sporirea gradului de atractivitate pentru potenţialii investitori;  
-     asigurarea unor condiţii de viaţă şi trai decente generaţiei tinere cu scopul de a 

reduce migraţia acesteia. 
-     decongestionarea traficului - se facilitează accesul spre centrul judeţului și spre 

municipiul Tecuci, făcând legătura cu DJ 253 (o porţiune de drum reabilitată prin POR 2007-
2013). De asemenea drumul face legătura cu punctul de trecere al frontierei Oancea – Cahul 
prin legătura cu DN 26A. 

  Din  aceste  motive, propun  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru  realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi - Tg. Bujor- 
Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242)”. 

 
 
 



 
Solicit 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, județeanã, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3465/26.03.2018 
 

     
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  
Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție  pentru realizarea obiectivului  

 “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi 
- Tg. Bujor- Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242)” 

 
 
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 între 
localitățile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242)” 

 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice faza PT  

în vederea realizării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Cererea de finanțare aferentă 
Programului 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, necesar a fi executate pe drumul județean DJ 242.  

În prezent situaţia drumului județean DJ 242 este precară deoarece sub acțiunea 
traficului și a factorilor climatici, suprafața drumului s-a degradat, prezentând defecțiuni grave 
(văluriri, gropi, făgașe) creând astfel o serie de efecte negative, traficul auto se desfășurându-se 
greoi mai cu seamă în anotimpul rece și în perioadele cu precipitații abundente.  

Structurile rutiere existente la nivelul drumului sunt două: 
- elastic din mixturi asfaltice pe fundatie de balast, tronsoanele 38+940,00 -47+882,00 si 
48+120,00 - 69+640,00; 
- pavaj din pavele normale de granit pe fundatie de balast tronsonul 47+882,00 -48+120,00. 

De-a lungul tronsonului de drum propus spre finanțare există un număr de 16 poduri care 
asigură continuitatea drumului județean DJ 242, peste cursurile de apă locale, din care cel mai 
important este râul Covurlui. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a drumului DJ242 și se urmărește  asigurarea unor parametri optimi pentru 
desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi confort, fără restricţii. 

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreste rezolvarea următoarelor priorităţi: 
-     realizarea unui drum cu un grad sporit de siguranţă şi confort în vederea asigurării 

acceselor la proprietăţi private şi către agenţii economici; 
-     diminuarea gradului de poluare; 
-     sporirea gradului de atractivitate pentru potenţialii investitori;  
-     asigurarea unor condiţii de viaţă şi trai decente generaţiei tinere cu scopul de a reduce 

migraţia acesteia. 
-     decongestionarea traficului - se facilitează accesul spre centrul judeţului și spre 

municipiul Tecuci, făcând legătura cu DJ 253 (o porţiune de drum reabilitată prin POR 2007-
2013). De asemenea drumul face legătura cu punctul de trecere al frontierei Oancea – Cahul 
prin legătura cu DN 26A. 
        În consecinţă, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind  Proiectul tehnic și  
Detaliile de execuție  pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrărești – Viile 



- Fârțănești - Foltești (DJ 242)”, care 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 prevederile:  

 Hotărârii 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  
art. 12: “(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul 
dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea 
aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de 
proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 
(2)Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru 
execuţia obiectivului de investiţii. 
(3)Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, 
memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul 
general de realizare a investiţiei. 
(4)Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente 
specialităţilor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente 
tehnologice, inclusiv planşe de dotări. 
(5)Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, 
constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, 
executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori 
de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, 
precum şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului 
de investiţii. 
(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot 
elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de 
intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese 
tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie. 
(7)Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi 
specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a 
societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, 
pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 
(8)Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi 
se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în 
domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.” 
 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
art. 291, alin (1) “Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile 
impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar 
nivelul acesteia este:  
(b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.” 
 

 L273/2006 cu privire la finanțele publice locale  
art. 5: “Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale se constituie din: 
alin (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe 
ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, 
obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 



publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul 
colectivităţilor locale respective.” 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
art. 91: Atribuțiile Consiliului Județean  
alin. (1)Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, și  
alin (3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 
f)aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii; 

 art. 97:”(1)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.” 
 

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