HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2019
privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 242A’’
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13256/22.11.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură,
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi,
şi 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 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 Proiectul Tehnic și Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean
DJ 242A” cu valoarea totală a investiţiei de 39.869.478,96 lei (inclusiv TVA) din care C+M este
de 35.383.268,45 lei. (inclusiv TVA)

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel

Mihailiuc Flavius

Director Direcția Tehnică,
Săndulache Elena

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 13256/22.11.2019
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: ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe
drumul județean DJ 242A”
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.
Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin
reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 242A, sectoarele km 0+000 ÷ 3+135, 4+1355+925, 6+925- 13+970, 14+375- 15+050, 16+050- 18+315 şi km 22+400 ÷ 25+390, în vederea
asigurării conectivității la rețeaua TEN-T, lungimea totală a tronsonului de drum care se va reabilita
este de 17.900,00 m și lucrări de modernizare la 2 poduri, respectiv km 16+295, peste Valea
Meria și km 25+310, peste Valea Fântâna.
Valoarea totală a investiţiei de 39.869.478,96 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de
35.383.268,45 lei. (inclusiv TVA).
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice faza
PT+DDE în vederea realizării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Cererea de finanțare aferentă
prin Programul operațional 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,
SUERD, privind reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 242A, având ca scop
îmbunătățirea parametrilor tehnici (creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) cu
respectarea cerințelor de rezistență și confort, pe toată perioada anului.
Situația existentă a tronsonului de drum prezentat mai sus se prezintă astfel:
1. Sectoarele de drum judeţean sunt în prezent asfaltate, cu multiple deficienţe de tip funcţional,
cu capacitate portantă necorespunzătoare, care nu asigură un grad de siguranţă
corespunzător a circulaţiei rutiere. Îmbrăcămintea asfaltică a drumului este îmbrăcăminte
bituminoasă cu degradări specifice sub formă de: pelade, văluriri şi refulări, rupturi de margine,
fisuri, faianţări, făgaşe longitudinale, degradări provocate de îngheţ-dezgheţ, tasări locale.
2. Pe întreg traseul studiat se găsesc 2 poduri
necorespunzătoare, la următoarele poziții kilometrice:
1. km 16+295, peste Valea Meria;
2. km 25+310, peste Valea Fântâna.
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Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte rezolvarea următoarelor priorităţi:
- asigurarea unei infrastructuri de bază care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi a
condiţiilor de desfăşurarea a activităţilor socio-economice;

asigurarea accesului la servicii locale constant de calitate şi adaptate cerinţelor actuale
de calitate a vieţii şi de protecţie a mediului;
- creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi accesul acestuia la servicii de urgenţă
în conditii optime;
- reducerea costurilor transporturilor;
- reducerea emisiilor asociate traficului rutier;
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:”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
regional pe drumul județean DJ 242A”.
-

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1, 2, 3 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,
Mihailiuc Flavius

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 13256/22.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție
privind realizarea obiectivului de investiţii
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean
DJ 242A”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 242A’’.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază întocmirea documentației tehnice faza
PT+DDE în vederea realizării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Cererea de finanțare
aferentă prin Programul operațional 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, SUERD, privind reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ
242A, având ca scop îmbunătățirea parametrilor tehnici (creșterea vitezei, siguranței rutiere,
portanței etc.) cu respectarea cerințelor de rezistență și confort, pe toată perioada anului.
Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin
reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 242A, sectoarele km 0+000 ÷ 3+135,
4+135-5+925, 6+925- 13+970, 14+375- 15+050, 16+050- 18+315 şi km 22+400 ÷ 25+390, în
vederea asigurării conectivității la rețeaua TEN-T, lungimea totală a tronsonului de drum care
se va reabilita este de 17.900,00 m și lucrări de modernizare la 2 poduri, respectiv km
16+295, peste Valea Meria și Km 25+310, peste Valea Fântâna.
Valoarea totală a investiţiei de 39.869.478,96 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de
35.383.268,45 lei. (inclusiv TVA).
În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție pentru
realizarea obiectivului de investiţie:”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul județean DJ 242A” 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 tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.

Direcţia Economie şi
Finanţe,
George STOICA

Direcţia de Dezvoltare
Regională,
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Direcţia
Tehnică,
Elena Săndulache

Direcţia Patrimoniu,
Constantin CRISTEA

Serviciul contencios şi
probleme juridice,

Direcţia Programe,
Epure Camelia

Direcția Arhitect Şef
Mărioara Dumitrescu

Mihailiuc Flavius
20.11.2019

