HOTĂRÂREA Nr. _____
din
____
2021
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului
de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea.
Numărulde înregistrare şi data depunerii proiectului:10688/23.09.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr.
43/28.08.1997 republicată şi actualizată privind regimul drumurilor;
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, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură,
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice 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 din cadrul 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 nr. 276/2006 cu privire la finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b,d), alin. (3), lit. f) şi alin. (5), lit. l)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182, alin. (1) şi 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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019
după cum urmează:
Art.1 va avea următorul cuprins: „Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind
realizarea obiectivului de investiţii PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI după cum
urmează:
Valoarea totală a investiţiei este de 14.318.037,40 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M
este de 13.196.325,13 lei (inclusiv T.V.A.)”.
Art.II. Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare de Direcţia Tehnică din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Viorel MARIN
21.09.2021

Direcţia Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL DRUMURI ŞI PODURI
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”
Evoluţia comunităţii locale reprezintă pentru administraţia noastră, nevoia de a veni în
întâmpinarea problemelor locuitorilor Judeţului Galaţi şi rezolvarea problemelor administrative.
Administratorul drumurilor judeţene are obligaţia de a lua toate măsurile de a înlătura
de urgenţă cauzele generatoare de evenimente rutiere pe reţeaua de drumuri şi de a asigura
accesul la proprietăţile cetăţenilor. În acest sens este absolut necesară măsura executării
podeţelor pentru acces la proprietăţi, pe toate drumurile judeţene modernizate.
Având în vedere cadrul legal existent, propunem suplimentarea valorii contractului de
proiectare şi execuţie lucrări nr. 12007 / 24.10.2019 „PODEŢE PENTRU ACCES LA
PROPRIETĂŢI”.
Considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 259 din 28 noiembrie 2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
realizarea obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
În acest sens, supunem analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie
2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
Solicităm Raportul de specialitate comun al Direcţiilor din cadrul Aparatului de
specialitate, precum şi avizul 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, al Comisiei de
specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia
mediului şi de servicii publice 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 din cadrul 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

Direcţia Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ
Viorel MARIN
21.09.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din Aparatul de Specialitate
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect
de Hotărâre, scopul fiind suplimentarea valorii contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr.
12007 / 24.10.2019 „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
Proiectul de Hotărâre iniţiat, susţine finalizarea lucrărilor obiectivului de investiţii
„PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ce privesc finalizarea obiectivului de investiţii „PODEŢE
PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 sunt respectate etapele de
elaborare
şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Potrivit prevederilor art. 173, alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii
privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, conform alin. (3) lit. f), aprobă
documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele
și în condițiile legii şi conform alin. (5) lit. l) din acelaşi act normativ: „În exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
[…] l) podurile şi drumurile publice”.
În concluzie, proiectul de Hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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