
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2019 
 

privind: declararea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de 
utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a 
terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul 
comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat 
pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 
44+250, aparținând domeniului public al județului Galați 

Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5987/27.05.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională și europeană 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 Consiliului Județean Galați nr. 162/2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 163/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de 
Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ255)”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 70/2019 privind solicitarea 
adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din 
domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești 
în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Fârțănești nr. 21/2019 privind 
aprobarea trecerii terenului în suprafeță de 2.300 mp din domeniul public al comunei 
Fârțănești și administrarea Consiliului local Fârțănești județul Galați în domeniul public al 
judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați;  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 92, alin. (2), lit. d) din Legea nr.18/1991 privind fondul 
funciar, republictă, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, 
precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de 
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ameliorare a fondului funciar, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nr. 83/2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi 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. (1) Se declară obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate 
publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în 
suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, 
județul Galați, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a 
drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului 
public al județului Galați 

(2) Se vor efectua demersurile şi procedurile prevăzute de actele normative în vigoare în 
vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului prevăzut la alin. (1) şi schimbarea 
categoriei de folosință a terenului în cauză, din teren agricol categoria de folosință pajiști, în 
categoria neproductiv. 

 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 

 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
               Secretarul Judeţului                                                                   

                Ionel Coca                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pufu Eugenia / Nedelcu Costel                                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin 
              20.05.2019 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5987 din 27.05.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind declararea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 
Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea 

scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de 
folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 

2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile 
kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați 

 

Obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”, cod SMIS 117039, este un proiect finanţat 

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, Operațiunea: Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria 

prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 

Dunării AP 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene, Domeniul specific de acțiune 1.b – 

Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene.  

Proiectul are ca obiectiv general creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 255. 

 Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață și de activitate în zona Dunării, 

prin facilitarea accesului la diferite obiective de interes social, economic din localitățile Cuca, 

Rediu, Suhurlui, Pechea, Fârțănești și Măstăcani și Municipiul Galati ca port la Dunăre. 

Realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN26 (DJ255)” va determina creșterea 

gradului de mobilitate a persoanelor din zonele defavorizate și a bunurilor, va asigura accesul 

mai facil și mai rapid la serviciile de interes public existente. Este cea mai scurtă rută ce face 

legătura între comunitățile parcurse de acest drum cu municipiul Galați. Totodată, creșterea 

capacității de transport pe conexiunile la rețeaua TEN-T și reducerea timpului de deplasare, 

vor stimula utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de marfă și pasageri, vor produce 

efecte pozitive în procesul de dezvoltare a comerțului și în creșterea competitivității teritoriilor 

deservite. 

 Investiția prevede lucrări pentru reabilitarea și modernizarea sistemului rutier, execuția 

dispozitivelor de preluare a apelor pluviale, reparații la podurile și podețele existente, execuția 

podețelor noi și semnalizarea rutieră a drumului județean DJ 255 între localitățile Pechea și 

Măstăcani (DN 26), pe sectoarele km 16+845 - 27+555, km 28+520 - 34+460, km 34+650 - 

45+835, km 46+150 - 48+215 și km 49+810 - 54+520, având lungimea totală conform ridicării 

topografice de 34,610 km. 

 Drumul județean DJ 255 are originea la Independența (DN 25), traversează localitățile 

Izvoarele - Slobozia Conachi - Pechea - Rediu – Cuca (DN 24D) - Fârțănești - Chiraftei și se 

termină la Măstăcani (DN 26), fiind cea mai scurtă legatură cu drumurile naționale DN 25, 

DN24D și DN 26. Tronsoanele de drum din DJ 255 propuse pentru reabilitare și modernizare 



asigură legatura între localitățile Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Fârțănești și Măstăcani, 

precum și conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T prin DN 26 (care străbate municipiul 

Galați și asigură conectivitatea cu drumul european E87 Galați – Vama Giurgiulești – Rep. 

Moldova) și portul Galați, conectat la Coridorul Trans-European Rin –Main – Dunăre) și DN 

24D. Pentru localitățile Suhurlui, Rediu, Cuca, Fârțănești și Măstăcani, DJ 255 reprezintă ruta 

unică de acces spre municipiul Galați.  

Având în vedere problemele apărute pe drumul județean DJ 255, între localitățile 

Fârțănești și Cuca, respectiv o ravenă în proximitatea drumului județean, se impune, ca soluție 

tehnică, devierea traseului drumului pentru ocolirea zonei afectate. 

În acest sens, a fost preluată din domeniul public al comunei Fârțănești în domeniul public 

al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați suprafața de teren de 2.300 mp. 

Aceasta este situată în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 

2701, Lot 2, pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 

44+250 și are categoria de folosință „pajiști”. 

Pentru crearea unei infrastructuri noi în zona respectivă, terenul în cauză va trebui scos 

definitiv din circuitul agricol, schimbându-i-se destinația din teren pjiști în teren neproductiv.  

Astfel, se impune promovarea proiectului de hotărâre de consiliu județean privind 

declararea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de 

interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 

2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, 

Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 

255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului 

Galați. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza economico – socială, al Comisiei de 

specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 

județeană, regională și europeană 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, precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul 

Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
Pufu Eugenia / Nedelcu Costel                                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin 
              20.05.2019 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5987/27.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind declararea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 
Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea 

scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de 
folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 

2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile 
kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 

Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea 

scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de 

folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 

2701, Lot 2 CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile 

kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați. 

Obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”, cod SMIS 117039, este un proiect finanţat 

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, Operațiunea: Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria 

prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 

Dunării AP 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene, Domeniul specific de acțiune 1.b – 

Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene.  

Proiectul are ca obiectiv general creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 255. 

 Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață și de activitate în zona Dunării, 

prin facilitarea accesului la diferite obiective de interes social, economic din localitățile Cuca, 

Rediu, Suhurlui, Pechea, Fârțănești și Măstăcani și Municipiul Galati ca port la Dunăre. 

Realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN26 (DJ255)” va determina creșterea 

gradului de mobilitate a persoanelor din zonele defavorizate și a bunurilor, va asigura accesul 

mai facil și mai rapid la serviciile de interes public existente. Este cea mai scurtă rută ce face 

legătura între comunitățile parcurse de acest drum cu municipiul Galați. Totodată, creșterea 

capacității de transport pe conexiunile la rețeaua TEN-T și reducerea timpului de deplasare, 

vor stimula utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de marfă și pasageri, vor produce 

efecte pozitive în procesul de dezvoltare a comerțului și în creșterea competitivității teritoriilor 

deservite. 

 Investiția prevede lucrări pentru reabilitarea și modernizarea sistemului rutier, execuția 

dispozitivelor de preluare a apelor pluviale, reparații la podurile și podețele existente, execuția 



podețelor noi și semnalizarea rutieră a drumului județean DJ 255 între localitățile Pechea și 

Măstăcani (DN 26), pe sectoarele km 16+845 - 27+555, km 28+520 - 34+460, km 34+650 - 

45+835, km 46+150 - 48+215 și km 49+810 - 54+520, având lungimea totală conform ridicării 

topografice de 34,610 km. 

Având în vedere problemele apărute pe drumul județean DJ 255, între localitățile 

Fârțănești și Cuca, respectiv o ravenă în proximitatea drumului județean, se impune, ca soluție 

tehnică, devierea traseului drumului pentru ocolirea zonei afectate. 

În acest sens, a fost preluată din domeniul public al comunei Fârțănești în domeniul public 

al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați suprafața de teren de 2.300 mp. 

Aceasta este situată în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 

2701, Lot 2, pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 

44+250 și are categoria de folosință „pajiști”. 

Pentru crearea unei infrastructuri rutiere în zona respectivă, terenul în cauză va trebui 

scos definitiv din circuitul agricol, schimbându-i-se destinația din teren pajiști în teren 

neproductiv. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Fac parte integrantă din drum: ampriza 

şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, 

rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări 

de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, 

locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile 

tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi 

alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, 

spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, 

spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia 

mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele 

de protecţie.”] 

- prevederile art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare [„Prin 

excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 

pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, pentru: [...] g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională 

iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale”]; 

- prevederile art. 92, alin. (2), lit. d) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republictă, cu 

modificările și completările ulterioare [„Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile 

agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, vii şi 

livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în 

baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul 

agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiţie: [...] de interes naţional, judeţean 

sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare”] 

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea 



Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018 pentru 

aprobarea, cu modificările şi completările ulterioare „[Aprobarea scoaterii definitive sau 

temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei 

documentaţii: [...] m) hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind 

declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în 

condiţiile legii, după caz”] 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuții privind 

gestionarea patrimoniului judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are și alte atribuţii 

prevăzute de lege”]; 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„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”]. 

 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile legale 

și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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