
 

 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și documentației de execuție privind realizarea 
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5129/11.05.2018 
/ 

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-social 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 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 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), 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 Documentația de execuție privind realizarea 
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” cu 
valoarea totală a investiţiei de 11.059.234,79 lei (inclusivTVA) din care valoarea C+M este de 
10.747.555,67 lei (inclusiv TVA). 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Săndulache Elena                      Arhitect Sef  
      10.05.2018                                                 Mărioara Dumitrescu 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5129/11.05.2018 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a 
Documentației de Execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii:  
„MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, 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.  

Documentaţia tehnică a fost întocmită având în vedere Programul de investiții 
publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2018. 
          Prin realizarea acestei investiţii se urmărește aducerea drumurilor studiate la un 
nivel optim de funcționalitate și exploatare, asigurarea unei circulații rutiere în condiții de 
securitate și confort. 
 Proiectul tratează amenajarea următoarelor sectoare de drumuri județene cu o 
lungime totală de 9,015km :DJ 240 în zona localităţilor Țigănești și Ungureni, DJ 241 în 
zona  localității Gohor, DJ 242C pe tronsonul ieșire județ Vaslui, DJ 251C pe zona Crăiești 
sat, DJ 251F pe zona extravilan Corni, DJ 252G zona localității Țepu, DJ 253 zona 
localităților Umbrărești, Cudalbi și Viile. 

Lucrările preconizate prin proiect sunt: 
- lucrări de terasamente 
- executarea sistemului rutier cu o lățime variabilă a părții carosabile de 4.00m, 

5.50m și 6.00m 
- amenajarea șanțurilor și rigolelor carosabile 
- realizarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale din zona 

drumului (podețe) 
- lucrări de reparații la pod existent 
- lucrări de consolidare 
- lucrări de siguranța circulației 
Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivul de investiţie: 
”Modernizare drumuri județene, județul Galați”. 

Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, 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 

 

 
 

 

 

Sef Serviciu Drumuri și Poduri                                                                                                                           Arhitect Sef  
   Săndulache Elena                                                                                                                                                                       Mărioara Dumitrescu     
                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 5129/11.05.2018 
                                                  

 

 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și al Documentației de 
execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI 

JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” 
 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 

proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului tehnic și al Documentației 

de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI 

JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI”. 

   Lucrarea este propusă a se realiza din fondurile Consiliului Județean Galați. Prin 

realizarea acestei investiţii se urmărește aducerea drumurilor studiate la un nivel optim 

de funcționalitate și exploatare, asigurarea unei circulații rutiere în condiții de securitate și 

confort. 

 Proiectul tratează amenajarea următoarelor sectoare de drumuri județene cu o 

lungime totală de 9,015km: DJ 240 în zona localităţilor Țigănești și Ungureni, DJ 241 în 

zona  localității Gohor, DJ 242C pe tronsonul ieșire județ Vaslui, DJ 251C pe zona 

Crăiești sat, DJ 251F pe zona extravilan Corni, DJ 252G zona localității Țepu, DJ 253 

zona localităților Umbrărești, Cudalbi și Viile. 

Lucrările preconizate prin proiect sunt: 

- lucrări de terasamente 

- executarea sistemului rutier cu o lățime variabilă a părții carosabile de 4.00m, 

5.50m și 6.00m 

- amenajarea șanțurilor și rigolelor carosabile 

- realizarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale din zona 

drumului (podețe) 

- lucrări de reparații la pod existent 

- lucrări de consolidare 

- lucrări de siguranța circulației 

Menționăm că indicatorii tehnico-economici din DALI au fost aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.228/06.11.2017 cu valoarea investiției 

12.425.550,05 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 10.774.201,38 lei (inclusiv TVA). Prin 

adresa nr. 3894/05.04.2018 s-a predat documentația faza PT prin care se modifică 

valorile inițiale și valoarea investiției devine 11.059.234,79 lei (inclusiv TVA) din care 

C+M este 10.747.555,67 lei (inclusiv TVA).  



Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile 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 şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: ”Modernizare drumuri județene, județul Galați”. 

În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivul de 

investiţie: ”Modernizare drumuri județene, județul Galați”. 

  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, Consiliul Judeţului Galaţi aprobă documentaţia tehnico-economică pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean. 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus 

analiza şi aproba prezentul proiect de hotărâre. 
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Săndulache Elena  
10.05.2018      


