
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
 din __________________ 2019 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 42 din 14 martie 2018 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2132/15.02.2019 

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 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei 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 adresa de solicitare clarificare transmisă de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest Cluj și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2132/13.02.2019; 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a, alin. (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (3) , 
precum şi ale art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice 
de aplicare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 53/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a pct. 12 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. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 42 din 14 martie 
2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean 
„Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” după cum urmează:  

Articolul 91 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean 
„Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

„Art. 91. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul „Extindere și 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați, întregul traseul este funcțional, în stare 
bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsonul  de la km 6+453 – km 6+800, cuprins între 
intersecția Strada Drumul Viilor - Bulevardul George Coșbuc și intersecția Bulevardul George 
Coșbuc cu Strada Alexandru Măcelaru care va fi executat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 
investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate 
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tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 
4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă și tronsonul de la km 6+800 – km 7+060, cuprins între 
intersecția Bulevardul George Coșbuc cu Strada Alexandru Măcelaru și intersecția Strada 
Alexandru Măcelaru cu Strada Tunelului care a fost modernizat și reabilitat cu fonduri din 
bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Galați), asigurându-se conectarea la 
rețeaua TEN-T.” 

 
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adumitroaei Florentina                                                                                                                                                         Director executiv 
14.02.2019                                                                                                                                                                Camelia Epure 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.2132/15.02.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 42 din 
14 martie 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 268 din 19 

decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă 

ocolitoare a municipiului Galați” 

Proiectul „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” a fost depus 
in vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: 
Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de importanță regională, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor 
prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării în cursul lunii decembrie 2018. Proiectul vizează lucrările de 
reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a apelor pluviale, lucrări aferente 
podeţelor aflate pe traseul drumului, realizarea de piste pentru biciclişti, lucrări de siguranţa 
circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu indicatoare cu 
dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice) pe drumul 
judeţean DJ 251M și execuția unui viaduct tip Hobanat. 

Proiectul se află în faza de contractare, în acest sens, în data de 13 februarie 2019, 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a transmis o clarificare prin care se solicită 
aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean a cerinței privind asigurarea „ tronsonului 
funcțional a întregului drum județean propus pentru extindere și modernizare după recepția 
lucrărilor” și pentru tronsoanele de drum județean DJ 251M care nu sunt propuse în cadrul 
proiectului pentru reabilitare sau modernizare, respectiv tronsoanele de la km 6+453-km 
6+800 și de la km 6+800-km 7+060. 

În Ghidul Solicitantului, pagina 35 se specifică faptul că în hotărârea solicitantului / 
hotărârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va asuma faptul că „la 
momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul 
traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte 
surse de finanțare – explicit de la km … la km …. pentru fiecare tronson finanțat din alte surse 
de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 

În Hotărârea nr. 42 din 14 martie 2018 privind completarea Hotârârii Consiliului Județean 
Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare 
variantă ocolitoare a municipiului Galați”, articolul care asigură respectarea cerinței din Ghidul 
Solicitantului, menționate anterior, este formulată după cum urmează: „La momentul recepției 
lucrărilor implementate prin proiectul „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
municipiului Galați, întregul traseul este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsonul  de la km 6+453 – km 6+800, cuprins între intersecția Strada Drumul Viilor - 
Bulevardul George Coșbuc și intersecția Bulevardul George Coșbuc cu Strada Alexandru 
Măcelaru care va fi executat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 
- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă), 
asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.” 



Reprezentanții finanțatorului solicită ca partenerii prin organismele sale deliberative 
(Consiliul Județean Galați și Consiliul Local al Municipiul Galați) să aprobe funcționalitatea 
traseului aferent proiectului și pentru tronsoanele unde sunt efectuate lucrări din surse de 
finanțare, altele decât cele ale POR 2014-2020, mai exact și investițiile realizate cu finanțare 
din bugetele proprii  așa cum este cazul tronsonului de la km 6+800 la km 7+040, cuprins între 
intersecția Bulevardul George Coșbuc cu Strada Alexandru Măcelaru și intersecția Strada 
Alexandru Măcelaru cu Strada Tunelului care a fost modernizat și reabilitat cu fonduri din 
bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Galați. 

Menționat faptul că tronsonul dintre km 6+800 – km 7+040 (str. Alexandru Măcelaru) a fost 
modernizat anterior depunerii proiectului din bugetul propriu al UAT Municipiul Galați, iar 
recepția acestor lucrări a fost realizată în cursul anului 2018. 

Având în vedere celeritatea cu care trebuie transmis răspunsul la solicitarea de clarificare 
și faptul ca transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare nr. 2132 din data de 
13.02.2019 reprezintă ultima clarificare din etapa de contractare înainte de demararea 
procedurilor de avizare a contractului de finanțare nerambursabilă, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al Comisiei de specialitate 
nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de analizã privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                         Director Executiv- 
14.02.2019                                                                                                                                            Camelia Epure                                                 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

Nr. 2132/15.02.2019 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 42 din 
14 martie 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 268 din 19 

decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă 

ocolitoare a municipiului Galați” 
 

Iniţiatorul, Președintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea, prezintă un proiect 
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică de interes județean “Extindere și  modernizare variantă ocolitoare a municipiului 
Galați. 

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile: 
- Art. 2 alin. (1) lit. a, alin. (2), art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de 
modernizare de drumuri de interes județean sunt declarate de utilitate publică prin lege.  

- Având în vedere adresa de solicitare clarificare transmisă de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
2132/13.02.2019 prin care se solicita completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați prin 
care își asumă funcționalitatea traseului la finalizarea implementării pentru tronsoanele de 
drum județean DJ 251M care nu sunt propuse în cadrul proiectului pentru reabilitare sau 
modernizare, respectiv tronsoanele de la km 6+453-km 6+800 și de la km 6+800-km 7+060; 

- Art. 91 alin. (5) lit. a pct.12 și art. 97 din Legea administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
În concluzie,  proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate  și va fi 

supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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Director 
Executiv, 

 
Director 

Executiv, 
Arhitect Șef, 

 
Director 

Executiv, 
_____________ 

     

Camelia Epure 
George 
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu  

Constantin 
Cristea 

 

 
 
 
 
 
Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                              Director Executiv 
14.02.2019                           Epure Camelia                              


