
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2020 
 

privind: aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes 
județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7874/25.08.2020 

 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
operațional Infrastructură Mare (POIM); 

Având în vedere adresa nr. 7874/22.07.2020 de la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Sud-Est Brăila privind pregătirea documentaţiilor aferente proiectelor de 
investiţii care se vor finanţa în perioada de programare 2021-2027; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și lit.d), alin (5), lit. l), din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 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 nota de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean 
DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”, prevăzută în Anexă. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Sud-Est Brăila. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela                                                                                   Director Executiv  
1 ex./20.08.2020                                                                                                                             Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului, 

Ionel Coca  
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ANEXĂ 

 
NOTA DE JUSTIFICARE  

a impactului proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 

251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25” 
 

 
Tronsonul funcțional de infrastructură de transport rutier de interes județean DN 24D - DJ 
251B (km 0+000 – km 31+500) - DJ 251A (km 12+500 – km 16+000) - DJ 251H (km 0+000 – 
km 8+500) - DJ 251 (km 20+300 - km 70+000) - DJ 255A (16+000 - 24+000) km – DN 25 are 
o lungime totală de 89,12 km, străbate județul Galați de la limita nordică a județului DN 24D  
(UAT Bălăbănești) – la sud-vest până în DN 25 (UAT comuna Șendreni), drumul național care 
face legătura indirectă cu rețeaua TEN-T (E87). Menționăm faptul că distanță dintre punctul de 
conexiune indirectă a tronsonului funcțional cu DN25 (localitatea Șerbeștii Vechi, comuna 
Braniștea) și conexiunea DN25 cu drumul european E87 (comuna Șendreni) este de doar 3 
km. 

Modernizarea acestui drum creează noi oportunităţi de dezvoltare economică și socială pentru 
comunele traversate în mod direct, respectiv comunele Bălășești, Cerțești, Corod, Valea 
Mărului,  Cudalbi, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Braniștea și Șendreni. Astfel, 
realizarea acestui va crea condițiile pentru atragerea unui număr mai mare de investiţii în 
zonă, atragerea de venituri la bugetele locale, reducerea ratei şomajului ca urmare a creării de 
noi locuri de muncă, creşterea nivelului de trai al populaţiei. 

Asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T 

Tronsonul funcțional de drumuri județene este un traseu care traversează un singur județ și 
face legătura dintre limita nordică a acestuia (granița cu județul Vaslui) și limita sudică a 
acestuia (4 km până la limita cu județul Brăila). 

Tronsonul funcțional de infrastructură de transport rutier de interes județean DN 24D - DJ 
251B (km 0+000 – km 31+500) - DJ 251A (km 12+500 – km 16+000) - DJ 251H (km 0+000 – 
km 8+500) - DJ 251 (km 20+300 - km 70+000) - DJ 255A (16+000 - 24+000) km – DN 25 are 
o lungime totală de 89,12 km, străbate județul Galați de la limita nordică a județului DN 24D  
(UAT Bălăbănești) – la sud-vest până în DN 25 (UAT comuna Șendreni), drumul național care 
face legătura indirectă cu rețeaua TEN-T (E87). Menționăm faptul că distanță dintre punctul de 
conexiune indirectă a tronsonului funcțional cu DN25 (localitatea Șerbeștii Vechi, comuna 
Braniștea) și conexiunea DN25 cu drumul european E87 (comuna Șendreni) este de doar 3 
km. 

Drumurile județene ce fac obiectului proiectului asigură mai multe conectivități indirecte la 2 
coridoare de transport (rutier și naval-port), respectiv: 

A. Prima conectivitate indirecta a tronsonului funcțional la reţeaua extinsa TEN-T se 
realizeaza prin DN24D, care strabate municipiul Galaţi şi asigura conectivitatea cu drumul 
european E87 Galaţi – Vama Giurgiuleşti (Rep. Moldova) şi portul Galaţi conectat la Coridorul 
Trans-European Rin –Main - Dunare.  Conectivitatea indirecta a tronsonului funcțional la 
reţeaua extinsa TEN-T prin DN24D, care strabate municipiul Galaţi şi asigura conectivitatea 
cu drumul european E87 Galaţi – Vama Giurgiuleşti (Rep. Moldova) şi portul Galaţi conectat la 
Coridorul Trans-European Rin –Main – Dunare, reprezintă drumul cel mai scurt ce face 
legătura dintre zonele rurale din comunele Bălășești și Cerțești și rețeaua TEN-T (conectivitate 
indirectă cu rețeaua TEN-T rutier, conectivitate indirectă cu rețeaua TEN-T naval). 
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O altă conectivitate indirecta a tronsonului funcțional la reţeaua TEN-T se realizeaza prin 
DN24D şi asigura conectivitatea cu drumul european E581 (în municipiul Bârlad, situat la 20 
km de zona geografică analizată) ce face legătura cu punctul de trecere a frontierei Albița-
Huși.  Conectivitate indirecta a tronsonului funcțional la reţeaua TEN-T, prin DN24D ce 
asigura conectivitatea cu drumul european E581 (în municipiul Bârlad, situat la 20 km de zona 
geografică analizată) ce face legătura cu punctul de trecere a frontierei Albița-Huși, reprezintă 
drumul cel mai scurt ce face legătura dintre zonele rurale din comunele Bălășești, bazinul 
legumicol Matca-Corod-Cudalbi și Cerțești și rețeaua TEN-T (E581). 

C. A doua conectivitate indirectă este reprezentată de drumul național DN 25 și asigură 
legătura cu rețeaua TEN-T situată la o distanță de 3 km, respectiv cu drumul european E87 
Galaţi – Vama Giurgiuleşti (Rep. Moldova) şi portul Galaţi conectat la Coridorul Trans-
European Rin –Main – Dunare (conectivitate indirectă cu rețeaua TEN-T rutier, conectivitate 
indirectă cu rețeaua TEN-T naval). Conectivitatea indirectă prin drumul național DN 25 ce 
asigură legătura cu rețeaua TEN-T (drumul european E87 şi portul Galaţi conectat la Coridorul 
Trans-European Rin –Main – Dunare), pentru comunitățile din zonele UAT-urilor comunelor 
Corod, Valea Mărului, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Schela reprezintă cea mai 
economică legătură a acestor comunități ce face legătura mai departe cu întreaga regiune 
Sud-Est, fără a mai fi nevoiți să traverseze municipiul Galați. 

 

Mobilitatea în interiorul județului/regiunii 

Prin acest proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a populației și a agenților 
economici din arealul geografic traversat, fluidizarea traficului din și spre localitățile situate pe 
traseul drumului modernizat către E87 (prin DN24D și prin DN25). 

De asemenea, se facilitează accesul locuitorilor din aceste localități către municipiul Galați, 
către zona Moldovei și către capitala țării. 

Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care 
tranzitează comunele Bălășești, Cerțești (DJ 251B) și asigură legătura dintre două rute 
importante de transport de interes județean și regional DJ 251 și DN 25 (prin DJ 255A care în 
prezent este un drum de pământ) care în prezent este impracticabilă. Importanța acestor 
conexiuni este deosebită deoarece pentru anumite funcțiuni economice și sociale este vitală 
asigurarea conectivității comunităților traversate de tronsonul de drum județean propus pentru 
modernizare cu DN 25/E 87 și obiective precum Stația de tratare mecano-biologică și 
Depozitul conform de deșeuri menajere Valea Mărului fără a traversa municipiul Galați sau 
municipiul Tecuci. Facem precizarea că aceste obiective sunt singulare la nivelul județului 
Galați, deci deservesc toate localitățile din județul Galați și spre Depozitul de la Valea Mărului 
singura cale de acces este prin DJ 251H, componentă a acestui proiect. 

Un alt element important ce va fi pus în valoare de modernizarea segmentelor de drumuri 
județene în cadrul acestui proiect, este dat de accesibilitatea zonei Corod – Cudalbi, zonă 
legumicolă de importanță națională spre zona de Sud a țării. Astfel, în prezent accesul la 
coridoarele rutiere de transport marfă se realizează fie prin realizarea unei rute ocolitoare prin 
E85 prin și spre județele Vrancea, Buzău sau Constanța, fie prin DJ 251 dar cu traversarea 
municipiului Galați. Actualul tronson va facilita accesul zonei legumicole Corod-Cudalbi prin 
DJ255A (care în prezent este drum de pământ) la DN25 (zona comunei Braniștea și a 
comunei Șendreni) și la E 87 (zona comunei Șendreni), fără a traversa municipiul Galați, la 
rutele de transport marfă din județele Brăila, prin podul peste Dunăre de la Brăila către 
județele Tulcea și Constanța. 
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De asemenea, proiectul propus va asigura un acces rutier modernizat pentru comunele 
Bălășești și Cerțești care în prezent sunt izolate de restul județului și a regiunii deoarece 
singura rută de acces, respectiv drumul județean DJ 251B este într-o stare avansată de 
degradare, cu porțiuni de drum pietruit sau de pământ. 

Mai mult, traseul de drumuri județene propus pentru modernizare în cadrul acestui proiect va 
asigura conectivitatea directă cu viitoarea Variantă ocolitoare a municipiului Galați care în 
prezent este propusă pentru finanțare din bugetul de stat / fonduri europene și pentru care 
lucrările de execuție sunt în curs de atribuire prin licitație de către Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va realiza: 

- creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor; 

- implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale localităților situate în proximitatea 
traseului de drum propus; 

Tronsonul de drumuri judeţene propus pentru modernizare prin proiect va deservi toate 
obiectivele sociale și culturale din localitățile traversate și va asigura acces mai bun al 
populației la unitățile de învățământ liceal și profesional din localitățile din comunele Corod și 
Pechea, la unitățile de sănătate publică din municipiul Galați (în arealul analizat constatăm că 
nu există unități spitalicești). 

Un alt aspect deosebit de important este faptul că toate localitățile traversate de traseul 
acestor drumuri județean nu au la dispoziție ca mijloc de asigurare a mobilității, transportul 
feroviar. Deci transportul rutier este singura modalitate de asigurare a mobilității persoanelor și 
mărfurilor. 

Tot din acest motiv, a fost înregistrat în ultimii ani creșterea numărului de autovehicule ce 
reprezintă singurele modalități de deplasare spre zonele de interes social și economic. 

Siguranța rutieră 

După modernizare drumul va corespunde din punct de vedere tehnic standardelor europene 
în vigoare privind siguranța rutieră, marcajele rutiere, indicatoarele de circulație, precum și 
amenajarea curbelor contribuind la siguranța și confortul în trafic al utilizatorilor. 

Justificarea necesității intervenției 

Îmbrăcămintea asfaltica existenta a drumului prezinta degradări specifice sub forma de: 

- pelade, văluriri şi refulări, praguri sau dâmburi, rupturi de margine, fisuri, faianţări, 
făgaşe longitudinale, gropi, degradări provocate de îngheţ-dezgheţ, tasări locale, 

- defecte si degradări constatate la poduri si podete. 

Mai mult decat atat, identificam segmente de drum judetean (DJ 251B și DJ 255A) care sunt 
drumuri de pamant sau drumuri pietruite care nu au facut niciodata obiectul unei lucrari de 
interventie. 

La toate acestea se adaugă faptul că în ultimii 5 ani nu s-au realizat interventii pe tronsoanele 
de drum județean vizate de intervenția proiectului, nu exista contracte de modernizare în curs 
de realizare, au fost doar lucrări de întreținere și reparații curente. 

Tronsonul functional de drumuri județene ce sunt propuse pentru modernizare va deschide noi 
oportunități de dezvoltare în arealul geografic traversat de întregul traseu ce realizează 
conectivitatea cu reteaua TEN-T. 
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Realizarea acestui proiect va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei, la  
dinamizarea cererii de forţă de muncă prin crearea temporară şi permanentă de noi locuri de 
muncă și va constitui o nouă rută de transport majoră ce traversează județul Galați pe axa 
Nord-Sud. 

Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se realizează și obiectivul de creșterea a numărului 
de kilometri de drumuri județene modernizate din județul Galați. Prin modernizarea acestor 
drumuri vor scade costurile anuale alocate pentru întreținerea și menținerea stării de viabilitate 
și nu vor mai fi necesare costuri pentru reparațiile acestor drumuri. 

Având în vedere toate cele prezentate, considerăm că impactul asupra dezvoltării economice 
și sociale a județului  Galați, realizat de implementarea acestui obiectiv de investiții este 
deosebit de important, acesta contribuind la atingerea unor obiective de dezvoltare din 
strategiile de dezvoltare la nivel județean, național și european. 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 7874 din 25.08. 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei de justificare a impactului proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de 

interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25” 

 

 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de 

interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25” va fi depus spre 

finanţare în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Programului Operațional Regional 2021 - 

2027, domeniul investiției - Infrastructură rutieră de interes județean. 

Având în vedere prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 

unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 

prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional 

Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare (POIM), 

precum şi solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, este 

necesară aprobarea unei hotărâri privind aprobarea notei de justificare a impactului proiectului asupra 

dezvoltării economice a judeţului. 

Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii fizice de 
bază prin reabilitarea şi modernizarea unui tronson funcţional de interes judeţean în vederea 
asigurării conectivității la rețeaua TEN-T. 
 
Obiectivul specific este:  

 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei 
TEN-T prin  modernizarea unor sectoare de drum judeţean aferente tronsonului funcţional de 
interes judeţean DN24 - DJ 251B (0+000+31+500) - DJ 251A (12+500 - 16+000) - DJ 251H 
(0+000 - 8+500) - DJ 251 (23+840 - 61+460) - DJ 255A (16+000 - 24+000) km –DN 25; 

 Asigurarea mobilității populației prin realizarea unui tronson funcţional de interes judeţean cu o 
lungime de 89,12 km. 

 

Proiectul de investitii se înscrie în Obiectivul de Politica 3 „O Europă conectată” – Obiectivul specific 

3.3 „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere”. 

Îmbrăcămintea asfaltica existenta a tronsonului de drum prezintă degradări specifice sub forma de: 
- pelade, văluriri şi refulări, praguri sau dâmburi, rupturi de margine, fisuri, faianţări, făgaşe 
longitudinale, gropi, degradări provocate de îngheţ-dezgheţ, tasări locale, 
-         defecte si degradări constatate la poduri şi podeţe. 
La toate acestea se adaugă faptul că în ultimii 5 ani nu s-au realizat intervenţii pe tronsonul de drum 

județean vizat de intervenția proiectului, nu exista contracte de modernizare în curs de realizare, au 

fost doar lucrări de întreținere și reparații curente. 

Tronsonul de drum județean modernizat va deschide noi oportunități de dezvoltare în arealul 

geografic traversat de întregul traseu ce realizează conectivitatea cu reteaua TEN-T. 

 



Realizarea acestui proiect va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei, la  dinamizarea 

cererii de forţă de muncă prin crearea temporară şi permanentă de noi locuri de muncă și va constitui 

o nouă rută de transport majoră ce traversează județul Galați pe axa Nord-Sud. 

Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăți infrastructura regională prin asigurarea 

conectivității la rețeaua TEN-T dar și la rețeaua transfrontalieră de drumuri. 

Conform OUG 88/2020 (art. 19) unitățile administrației publice județene pot obține sprijin financiar 

pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de infrastructură rutieră de 

interes județean/ regional. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea notei de 

justificare a impactului proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

tronsonul funcțional de interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – 

DN 25”. 

 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 

Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela                                                                                   Director Executiv  
1 ex./20.08.2020                                              Camelia Epure                                                                                                                   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7874/25.08.2020 

 
                                                  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei de justificare a impactului proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de 

interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A –DN 25” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de hotărâre, 
scopul fiind aprobarea aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24 - 
DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional 
Infrastructură Mare (POIM). 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes 
judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin (5), lit. l), din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea notei de justificare a impactului proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes 
județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”, îndeplineşte condiţiile 
de legalitate.  
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