
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind realizarea obiectivului 
„Reabilitare și Consolidare Poduri și Podețe, județul Galați”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4398/20.04.2018 

 

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 și 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 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 nr. 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) și 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 indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului 
„Reabilitare și Consolidare Poduri și Podețe, județul Galați” cu valoarea totală a 
investiţiei de 1,003,299.64 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M este de 808,885.23 lei (inclusiv 
T.V.A.) potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    Arhitect Șef, 
                                                                                                                  Mărioara DUMITRESCU 
 

 
                                                                                                                                                                                        
                                                

 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      

Întocmit,Cristian AIROAE                                                                                                                           Șef Serviciul Drumuri și Poduri, 
19.04.2018                                                                                                                                                            Elena SĂDULACHE 
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                                                                                                Anexa nr. 1 
 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor, conform 
expertizelor, pe următoarele drumuri județene:  Pod Calamitat pe DJ 241G 
Km.9+485, localitatea Țepu de Sus, comuna Țepu; Pod Calamitat pe DJ 242E 
Km.11+407, localitatea Roșcani, comuna Băneasa; Podeț Calamitat pe DJ 251L 
Braniștea – Schela Km.3+400, localitatea Braniștea, comuna Braniștea; Podeț 
Calamitat pe DJ 242C Bălăbănești – Lungești Km.3+485, localitatea Lungești, 
comuna Bălăbănești. 

 

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

 

- asigurarea rezistenței și siguranței în exploatare, asigurarea siguranței și fluenței 

traficului existent și prognozat; 

- asigurarea obiectivelor economice care urmăresc protecția împotriva inundațiilor a 

infrastructurii existente și garantarea satisfacerii oportunității economice ale 

generațiilor viitoare; 

- asigurarea obiectivelor sociale care au în vedere protecția populației și a 

comunităților umane împotriva inundațiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de 

protecție a populației; 

- asigurarea obiectivelor de mediu care urmăresc să atingă obiectivele socio-

economici cu păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială și 

obiectivele de mediu. 

 

Implementarea proiectului conduce la: 

- dezvoltarea indusă în infrastructura regiunii, implementarea de alte proiecte de 

infrastructură care să ajute la dezvoltarea locală; 

- îmbunătățirea infrastructurii de transport adiacente pentru a permite sau a crea accese 

către obiectivele economice sau turistice sau către zone mai izolate; 

- dezvoltarea sectorului privat și creșterea numărului de locuri de muncă din zonă; 

- prevenirea și minimizarea riscului la inundații a infrastructurii existente și a 

comunităților umane; 

- îmbunătățirea condițiilor de circulație(suprafața de rulare,  elemente geometrice în 

plan); 

- circulație cu viteză cât mai uniformă și creşterea gradului de mobilitate; 

- accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie și de asistență 
medicală. 
 
                                                                                                          Arhitect Șef, 
                                                                                                   Mărioara DUMITRESCU                                                                                                       

                

 
 

    
                                                                                                                                                                Șef Serviciul Drumuri și Poduri, 
  Întocmit,                                                                                                                                                               Elena SĂNDULACHE 
Cristian AIROAE 
19.04.2018 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4398/20.04.2018 

                                   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru realizarea obiectivului „Reabilitare Și Consolidare Poduri Și Podețe, județul 
Galați” 

 
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 în 
vederea realizării lucrărilor, necesare a fi executate la poduri și podețe aferente drumurilor 
judeţene pentru realizarea căilor de acces și comunicație care să  satisfacă  nevoile 
acestora. Sursele de finanțare a investiției sunt constituite în conformitate cu legislația în 
vigoare și pot consta în: fonduri proprii, conform listei de investiții a Consiliului Județean 
Galați. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor, conform expertizelor, 
la următoarele poduri și podețe de pe drumurile județene: Pod Calamitat pe DJ 241G Km. 
9+485, localitatea Țepu de Sus, comuna Țepu; Pod Calamitat pe DJ 242E Km.11+407, 
localitatea Roșcani, comuna Băneasa; Podeț Calamitat pe DJ 251L Braniștea – Schela Km. 
3+400, localitatea Braniștea, comuna Braniștea; Podeț Calamitat pe DJ 242C Bălăbănești – 
Lungești Km. 3+485, localitatea Lungești, comuna Bălăbănești. 

 
Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 
 
- asigurarea rezistenței și siguranței în exploatare, asigurarea siguranței și fluenței 

traficului existent și prognozat; 
- asigurarea obiectivelor economice care urmăresc protecția împotriva inundațiilor a 

infrastructurii existente și garantarea satisfacerii oportunității economice ale 
generațiilor viitoare; 

- asigurarea obiectivelor sociale care au în vedere protecția populației și a 
comunităților umane împotriva inundațiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de 
protecție a populației; 

- asigurarea obiectivelor de mediu care urmăresc să atingă obiectivele socio-
economici cu păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială și 
obiectivele de mediu. 
 

Implementarea proiectului conduce la: 
 

- dezvoltarea indusă în infrastructura regiunii, implementarea de alte proiecte de 
infrastructură care să ajute la dezvoltarea locală; 

- îmbunătățirea infrastructurii de transport adiacente pentru a permite sau a crea 
accese către obiectivele economice sau turistice sau către zone mai izolate; 

- dezvoltarea sectorului privat și creșterea numărului de locuri de muncă din zonă; 
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- prevenirea și minimizarea riscului riscului la inundații a infrastructurii existente și a 
comunităților umane; 

- îmbunătățirea condițiilor de circulație (suprafața de rulare, elemente geometrice în 
plan) 

- circulație cu viteză cât mai uniformă și creșterea gradului de mobilitate; 
- accesul permanent, rapid și în siguranță a mașinilor de intervenție și de asistență 

medicală. 
 

Din  aceste  motive, solicităm  admiterea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru  realizarea obiectivului „Reabilitare și Consolidare 
Poduri și Podețe, județul Galați”. 
     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, 

Costel FOTEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                           Arhitect  Șef, 
                                                                                                   Mărioara DUMITRESCU                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Şef Serviciul Drumuri și Poduri, 

                           Elena  SĂNDULACHE 
 
 
 
 
 
 
 
  Întocmit, Cristian AIROAE 
       19.04.2018                                                                                                                                                                                                            



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4398/20.04.2018 
 
 

     
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului  

 “ Reabilitare Și Consolidare Poduri Și Podețe, județul Galați”  
 

 
 

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: „Reabilitare și Consolidare Poduri și Podețe, județul Galați”. 

  
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice în 

vederea realizării lucrărilor, necesare a fi executate la poduri și podețe aferente drumurilor 
judeţene pentru realizarea căilor de acces și comunicație care să satisfacă nevoile acestora.  
Sursele de finanțare a investiției sunt constituite în conformitate cu legislația în vigoare și pot 
consta în: fonduri proprii, conform listei de investiții a Consiliului Județean Galați. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de realizare a  lucrărilor, conform expertizelor, la  
următoarele poduri și podețe de pe drumurile județene: Pod Calamitat pe DJ 241G Km.9+485, 
localitatea Țepu de Sus, comuna Țepu; Pod Calamitat pe DJ 242E Km.11+407, localitatea 
Roșcani, comuna Băneasa; Podeț pe DJ 251L Braniștea – Schela Km.3+400, localitatea 
Braniștea, comuna Braniștea; Podeț Calamitat pe DJ 242C Bălăbănești – Lungești Km.3+485, 
localitatea Lungești, comuna Bălăbănești. 

Valoarea totală a investiției este de 1,003,299.64 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M este 
808,885.23 lei. 

 

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

- asigurarea rezistenței și siguranței în exploatare, asigurarea siguranței și fluenței 

traficului existent și prognozat; 

- asigurarea obiectivelor economice care urmăresc protecția împotriva inundațiilor a 

infrastructurii existente și garantarea satisfacerii oportunității  economice ale  generațiilor 

viitoare; 

- asigurarea obiectivelor sociale care au  în vedere  protecția  populației  și  a 

comunităților umane împotriva inundațiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de 

protecție a populației; 

- asigurarea obiectivelor  de mediu  care urmăresc să atingă obiectivele socio-economice 

cu păstrarea unui echilibru între dezvoltarea  economico-socială și obiectivele de mediu.  

 

Implementarea proiectului conduce la: 

 

- dezvoltarea indusă în infrastructura regiunii, implementarea de alte proiecte de infrastructură 

care să ajute la dezvoltarea locală; 

- îmbunătățirea infrastructurii de transport adiacente pentru a permite sau a crea accese către 

obiectivele economice sau turistice sau către zone mai izolate; 



- dezvoltarea sectorului privat și creșterea numărului de locuri de muncă; 

- prevenirea și minimizarea riscului la inundații a infrastructurii existente și a comunităților umane; 

- îmbunătățirea  condițiilor  de  circulație (suprafața de rulare,  elemente geometrice în plan); 

- circulație cu viteză cât mai uniformă și creşterea gradului de mobilitate; 

- accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie și de asistență medicală. 
 
 

        În consecinţă, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind Proiectul 
tehnic și Detaliile de execuție pentru realizarea obiectivului:  “Reabilitare și Consolidare Poduri 
și Podețe, județul Galați”, care 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 completile 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. 

 
 
 
 

Direcţia de  
Dezvoltare 
Regională 

 

 
 
 
 

Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

 
 
 
 

Direcţia 
Patrimoniu 

 
 
 
 

Direcția  
Arhitect  

Şef 

 
 
 
 

Serviciul 
Contencios 
şi Probleme  

Juridice 
 

 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect Şef, 
Șef 

Serviciu,  
 

Camelia 
Epure 

George 
Stoica 

Constantin 
Cristea 

Mărioara               
Dumitrescu 

 
Andrei  

Mișurnov 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,Cristian AIROAE                                                                                                                    Șef Serviciul Drumuri și Poduri, 
19.04.2018                         Elena SĂNDULACHE                            
 


