
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentație de 
Avizare Lucrări de Intervenție) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea 
Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3619/29.03.2018 

 

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 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială 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, cu modificările și 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. 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 rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare Lucrări de Intervenție) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea 
Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” cu valoarea 
totală a investiţiei de 1.542.257 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 1.421.043 lei (inclusiv 
TVA) . 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

                                               
 
 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş       

   

                                                                                                                      

Săndulache Elena                                                                                                                                                                      Arhitect şef 
29.03.2018                                                                                                                                                                 Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3619/ 29.03.2018 

                                   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe 
DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” 

 
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 raportul comisiei constituită prin Ordinul 
Prefectului nr.66/17.03.2018 pentru stabilirea împrejurărilor prăbușirii podului de pe DJ 251G 
pe raza comunei Valea Mărului, în baza căruia a fost adoptată Hotărârea nr.8 din data de 
19.03.2018 privind măsurile stabilite în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului 
Județean pentru Situații de urgență Galați, în vederea efectuării în regim de urgență a 
documentației tehnice precum și a lucrărilor de refacere a podului de pe traza comunei Valea 
Mărului, în vederea reluării circulației pe DJ 251G. 

Prin soluţia propusă se prevede realizarea unui pod nou, pentru asigurarea  
continuității transportului pe DJ 251G,  peste pârâul Valea Găunoasa, podul existent, 
deteriorat ireversibil, urmând a fi desființat.  

Soluția propusă prevede: realizarea unui pod din beton armat cu suprastructură din 
grinzi prefabricate  L=8,00 m, placă suprabetonare din beton monolit, îmbrăcămintea căii pe 
pod din două straturi de asfalt, parapeți metalici direcționali, rampe de acces, sferturi de con, 
casiurui de descărcare a apelor meteorice, scări de acces sub pod, lucrări de semnalizare 
rutieră. Se prevăd măsuri de refacere a sistematizării verticale a terenului și de refacere a 
zonei aferente podului, precum și lucrări de calibrarea albiei, de consolidare și de apărare a 
malurilor pârâului, în zona viitorului pod. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI pentru realizarea obiectivului „Refacere pod 
la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” în 
vederea reluării circulației pe DJ 251G. 
     Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe 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 
  Săndulache Elena 
       29.03.2018                                                                                                                                                                                                            



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 3619/ 29.03. 2018 
 

     
 

 

 

 RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici rezultati din DALI (Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție) 
pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa 

pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” 
 
 
 
 
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 „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe 
DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”. 

  
Prin soluţia propusă se prevede realizarea unui pod nou, pentru asigurarea  

continuității transportului pe DJ 251G,  peste pârâul Valea Găunoasa, podul existent, 
deteriorat ireversibil, urmând a fi desființat.  

Soluția propusă prevede: realizarea unui pod din beton armat cu suprastructură din 
grinzi prefabricate  L=8,00 m, placă suprabetonare din beton monolit, îmbrăcămintea căii pe 
pod din două straturi de asfalt, parapeți metalici direcționali, rampe de acces, sferturi de con, 
casiurui de descărcare a apelor meteorice, scări de acces sub pod, lucrări de semnalizare 
rutieră. Se prevăd măsuri de refacere a sistematizării verticale a terenului și de refacere a 
zonei aferente podului, precum și lucrări de calibrarea albiei, de consolidare și de apărare a 
malurilor pârâului, în zona viitorului pod. 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază raportul comisiei constituită prin 

Ordinul Prefectului nr.66/17.03.2018 pentru stabilirea împrejurărilor prăbușirii podului de pe 
DJ 251G pe raza comunei Valea Mărului, în baza căruia a fost adoptată Hotărârea nr.8 din 
data de 19.03.2018 privind măsurile stabilite în cadrul ședinței extraordinare de lucru a 
Comitetului Județean pentru Situații de urgență Galați, în vederea efectuării în regim de 
urgență a documentației tehnice precum și a lucrărilor de refacere a podului de pe traza 
comunei Valea Mărului, în vederea reluării circulației pe DJ 251G. 

 
        În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentație de Avizare 
Lucrări de Intervenție) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste 
Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” care îndeplineşte condiţiile 
pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
 



        Avand in vedere prevederile art.91 alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completile ulterioare, Consiliul 

Judeţului 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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Săndulache Elena 

29.03.2018                                                   
 


