
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: 
”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 
Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul 
Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11679/16.10.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere 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;  
           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; 
 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile 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. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor  tehnico – economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și 
în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare tronsoane  DJ 
242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 
1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”, după cum urmează: 
           Valoarea totală a investiţiei este de 42.744.633,75 lei (inclusiv TVA) din care contractul 
de proiectare și execuție lucrări este de 39.641.683,16 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind 
asigurată astfel:    - finanţare de la bugetul de stat = 41.187.300,96 lei inclusiv TVA; 
                              - cofinanțare bugetul local         =   1.557.332,79 lei inclusiv TVA. 

 

          P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

         Întocmit,                     Director Executiv Direcția Tehnică, 
Dragomir Daniela                                    Săndulache Elena 

                        

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

                   Ionel Coca 

                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 11679/16.10.2019 

 

                                  

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  modificării indicatorilor 
tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea 
obiectivului de investiţie:”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 
43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 
4+760, 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.  

 

Pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare  drumului județean DJ 242B s-au constatat ca 

fiind necesare lucrări privind sprijinirea terasamentului drumului prin realizarea unei fundații 

adâncite de parapet în lungime de 30 m în zona localității Moscu, drenul propus de la km 24+700 

la km 25+020 se translatează între km 25+179 - km 29+700, realizarea drenurilor cu înălțime 

variabilă în concordanță cu cota fundului de șanț, devierea conductelor de apă pe zonele unde 

acestea se suprapun cu dispozitivele de evacuare a apelor pluviale. Aceste lucrări se 

compensează cu lucrări la care se renunță fără a se depăși valoarea inițială a contractului. 

   Valoarea totală a investiţiei de 42.744.633,75  lei (inclusiv TVA) din care valoarea contractul 

de proiectare și execuție lucrări este de 39.641.683,16 lei (inclusiv TVA). 

 

 Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor 

tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea 

obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 

43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 

4+760, județul Galați”. 

 
 Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
           Director Executiv Direcția Tehnică, 
 
                         Săndulache Elena 
 
 
     Întocmit, 
 
Dragomir Daniela                                                                                                                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 11679/16.10.2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

      

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

        

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  modificării 

indicatorilor  tehnico – economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 

privind realizarea obiectivului de investiţie:”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești - Târgu 

Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 

2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați” 

 

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

proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici 

prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de 

investiţie: ”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și 

DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, 

județul Galați”. 

     Pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare  drumului județean DJ 242B s-au 

constatat ca fiind necesare lucrări privind sprijinirea terasamentului drumului prin realizarea 

unei fundații adâncite de parapet în lungime de 30 m în zona localității Moscu, drenul propus 

de la km 24+700 la km 25+020 se translatează între km 25+179 - km 29+700, realizarea 

drenurilor cu înălțime variabilă în concordanță cu cota fundului de șanț, devierea conductelor 

de apă pe zonele unde acestea se suprapun cu dispozitivele de evacuare a apelor pluviale. 

Aceste lucrări se compensează cu lucrări la care se renunță fără a se depăși valoarea inițială 

a contractului. 

   Valoarea totală a investiţiei de 42.744.633,75 lei (inclusiv TVA) din care valoarea 

contractul de proiectare și execuție lucrări este de 39.641.683,16 lei (inclusiv TVA). 

        Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârii 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. 

          În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de 

execuție pentru realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Berești 



- Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, 

km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați” în forma prezentă.  

  Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea 

economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) 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.” 

 În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 
 
             Arhitect Șef, 
      Marioara DUMITRESCU 

Direcţia Economie şi 
Finanţe,  

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura Angheluţă 

                   Direcţia  
Tehnică,  

           Elena Săndulache  

 

 
Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 

 
 

Direcţia Programe, 
Epure Camelia 


