HOTĂRÂREA Nr. _____
din
____
2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI
REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 579/15.01.2020
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 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 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 Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului 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 indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI
MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”, după cum urmează: Valoarea
totală a investiţiei este de 8.608.387,89 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 8.420.367,89
lei (inclusiv TVA).

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

Director Executiv,
Elena SĂNDULACHE

Şef Serviciu Drumuri şi Poduri,
Radu MĂCIUCĂ
Florin OBREJA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 579/15.01.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI
MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”
UAT Județul Galați desfășoară prin Consiliul Județean Galați mai multe proiecte de
modernizare și reabilitare a unor sectoare de drumuri județene. Lucrarea este propusă a se
realiza din fondurile Consiliului Județean Galați și va consta în reabilitarea și modernizarea unor
sectoare de drumuri județene, având ca scop îmbunătățirea parametrilor tehnici (creșterea
vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) în vederea desfășurării traficului rutier în condiții de
siguranță și confort.
Se vor realiza lucrări de modernizare și reabilitare pe trei sectoare ale drumului județean
DJ 251, însumând o lungime totală de 3,120 km astfel:
- Primul sector de drum se află în intravilanul localității Slobozia Conachi, UAT comuna
Slobozia Conachi, în zona de pantă, și se află între pozițiile kilometrice 53+105 ÷ 53+885 având
o lungime de 0,780 km;
- Al doilea sector de drum se află între pozițiile kilometrice 60+500 ÷ 61+100 (început
tronson 2, POR DJ 251), are o lungime de 0,600 km și se află situat în extravilanul comunei
Schela;
- Al treilea sector de drum se află între sfârșitul tronsonului 2 al proiectului de
modernizare și reabilitare POR DJ 251 (aflat în execuție) între pozițiile kilometrice 72+400 ÷
74+140 (în zona căii ferate), are o lungime de 1,740 km și se situează în intravilanul comunei
Smârdan.
În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor reprezentând indicatorii tehnico-economici „REABILITARE ŞI MODERNIZARE
DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM
JUDEŢEAN DJ 251” îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului
Judeţean Galaţi în forma prezentă.
In urma analizei devizului general valoarea totală a investiţiei este de 8.608.387,89 lei
(inclusiv TVA) din care C+M este de 8.420.367,89 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată
din fondurile Consiliului Județean Galați.
Faţă de cele de mai sus, este necesară aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultaţi
din Devizul general.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum
şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Director Executiv,
Elena SĂNDULACHE

Şef Serviciu Drumuri şi Poduri,
Radu MĂCIUCĂ
Florin OBREJA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 579/15.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI
MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”
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 „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE –
LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”.
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile:
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:
- art. 12: “(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul
dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea
aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect
tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a
autorizaţiei de construire/desfiinţare.
(2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru
execuţia obiectivului de investiţii.
(3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a
lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări,
graficul general de realizare a investiţiei.
(4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente
specialităţilor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente
tehnologice, inclusiv planşe de dotări.
(5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie,
constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare,
executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de
instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum
şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiţii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot
elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii,
precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice
specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie.
(7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către
specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi
pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor,
pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru
asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a
construcţiilor.
(8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi
se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu,
în conformitate cu specificul investiţiei.”
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

- art. 291, alin (1) „Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse,
iar nivelul acesteia este: (b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017”.
Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale
- art. 5: „Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale se constituie din:
(3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe
ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte,
obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei
publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul
colectivităţilor locale respective”.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ
- 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”.
Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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Stoica George

Director executiv,
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