
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 154/27 iulie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:4397/20.04.2018 

 

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, art. 9 și art.10; 

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,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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.154/27 iulie 
2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)” în 
sensul modificării valorii totale și a valorii de construcții montaj a obiectivului de investiții. 
Astfel valoarea totală  devine 38.948.831,34 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 
35.498.521,09 lei (inclusiv TVA). 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 Arhitect Șef, 
Dragomir Daniela                  Dumitrescu Mărioara                                                                                                                                                                                
    19.04.2018                                                  

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4397/20.04.2018 

                                   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr.154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)” 

 
 

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 tronsonului de drum judeţean DJ 251A situat între localităţile Corod - 
Drăgușeni   în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. 

Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 
-reabilitarea sistemului rutier pe un tronson cu lungimea de 16,00 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. 
Pe amplasamentul propus, de la elaborarea DALI și până în prezent au fost executate:  

- șanțuri dalate din beton între pozițiile km 19+050-19+358, partea stângă, în localitatea 
Brătulești, 
- sunt în curs de executare lucrări de refacere pentru podul dalat de la km  29+757 în 
localitatea Drăgușeni și pentru un zid de sprijin din gabioane pe o fundație din beton ciment 
în zona situată între km 23+800-23+868. 

  În urma revizuirii documentației tehnice în sensul excluderii acestor lucrări au rezultat 
alte valori ale indicatorilor tehnico - economici modificați. 
          Din  aceste  motive, propun  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)”. 

      

           Solicit  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 europeană, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4397/20.04. 2018 
 

     
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr.154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi 
din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod- 
Drăgușeni (DJ251A)” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici privind 
realizarea obiectivului de investiţii „„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localitățile Corod- Drăgușeni (DJ251A)” 

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 251A situat între localităţile Corod - Drăgușeni   

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 16,00 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 

Pe amplasamentul propus, de la elaborarea DALI și până în prezent au fost executate:  
- șanțuri dalate din beton între pozițiile km 19+050-19+358, partea stângă, în localitatea 
Brătulești, 
- sunt în curs de executare lucrări de refacere pentru podul dalat de la km  29+757 în localitatea 
Drăgușeni și pentru un zid de sprijin din gabioane pe o fundație din beton ciment în zona situată 
între km 23+800-23+868. 

  În urma revizuirii documentației tehnice în sensul excluderii acestor lucrări a rezultat alte 
valori ale indicatorilor tehnico - economici modificați. Valoarea aprobată inițial prin Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 154/27 iulie 2017 a investiției de 39.966.966,26 lei cu TVA din 
care C+M  de 36.463.704,15 lei cu TVA devine 38.948.831,34 lei cu TVA din care C+M este de 
35.498.521,09 lei cu TVA. 

  În consecinţă, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr.154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod- 
Drăgușeni (DJ251A)” 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. 9” (1)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-
economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a 
construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de 
specialitate în raport cu specificul investiţiei. 
(2)Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele si 
informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 
(3)În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, 
componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 
adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de 
execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1). 
(4)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor 
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
(5)Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în 
anexa nr. 5. 
SECŢIUNEA 5: Devizul general şi devizul pe obiect 
Art. 10 
(1)Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, 
exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 
(2)Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul 
fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 
obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 
(3)Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 
investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 
(4)Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în 
următoarele situaţii: 
a)la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b)la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c)după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţii; 
d)la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
(5)Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin 
grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 
capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-
montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 
(6)Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin, (6), în situaţia în care punerea în aplicare a 
unor noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface prin 
grija şi pe răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea 
procedurii de aprobare a noii valori rezultate. 
(7)Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în 
anexa nr. 6 
(8)Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru 
prevăzute în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8.” 
 

https://idrept.ro/00057056.htm
https://idrept.ro/00094597.htm


 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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Dragomir Daniela 
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