
   

HOTǍRÂREA  Nr. _______ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel 
Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11948/27.10.2021 

 

          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 prevederile Ordonanței de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 
         Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
95/2021; 

Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 
          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 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 cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel 
Saligny" și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, conform Anexelor nr. 1 
și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

Director executiv Direcția tehnică,                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         Radu  MĂCIUCĂ      

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca                                                                                                           

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246608
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


ANEXA Nr. 1    

Consiliul Județean Galați nr……din……….. 

CERERE DE FINANȚARE 

Programul național de investiții "Anghel Saligny" 

   

 
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

 
U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI 

JUDEȚUL GALAȚI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

Număr/data înregistrare: 

 

 

 
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 
Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): U.A.T.: JUDEȚUL GALAȚI 

 

Denumirea obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul drumul județean DJ 
240” 

 
Tip proiect: - proiect integrat. 

 

 

Categoria de investiție: 

b) drumurile publice (modernizare); 

c) poduri, podețe,(construcție nouă/reabilitare). 

 
Tip investiție: - obiectiv de investiții nou 

 

Amplasament: Traseul drumului județean DJ 240 traversează UAT 

Munteni, UAT Negrilești, UAT Ghidigeni 

 

Durata de implementare a obiectivului 

de investiții (luni): 

 

96 de luni  

 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

 

 

 

Valoarea totală a obiectivului de 

investiții: 

 91.270.269,30 lei cu TVA 

 

Valoarea solicitată de la bugetul de 

stat: 
 90.226.928,80 lei cu TVA 

 

Valoarea finanțată de la bugetul local:  1.043.340,50 lei cu TVA 

 

Valoare calculată conform standardului 

de cost 
 44.225.389,59 leifără TVA 

 

 

Cost unitar aferent investiției (calculat)  

 1.900.287,44 lei fără TVA/km  



 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

    

 

c) Pentru drumurile publice: 

- tip drum: drum județean; 

- clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- lungime drum: 23.273 metri; 

- lucrări de consolidare: da; 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 

- trotuare: da; 

- locurile de parcare, oprire și staționare: da; 

- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 6 buc poduri; 

- bretele de acces, noduri rutiere: nu; 

- alte lucrări de artă: nu. 

d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip: 

- drum judetean clasa tehnica IV 

- număr obiecte: 6 ; 

  Pod Km 0+576.00 

- lungime: 41,88 metri; 

- număr deschideri: 1 ; 

- lățime 11,5 metri. 

 Pod km 2+896 

            -lungime: 59,76 metri; 

            -număr deschideri: ; 

            -lățime 11,5 metri. 

 Pod km 6+577 

            -lungime: 18 metri; 

            -număr deschideri: 1; 

            -lățime 11,5 metri. 

 Pod km 16+819 

            -lungime: 12 metri; 

            -număr deschideri: 1; 

            -lățime 11,5 metri. 

 Pod km 21+357 

            -lungime: 92 metri; 

            -număr deschideri: 4; 

            -lățime 11,5 metri 

 Pod km 21+587 

            -lungime: 10,5 metri; 

            -număr deschideri: 1; 

            -lățime 11,5 metri. 

 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

 
Adresa poștală a solicitantului  

 
Strada: Eroilor  Număr: 16 Cod poștal:  800119 

 
Localitatea: Galați Județul: Galați 

 
Reprezentantul legal al solicitantului:  



 
Nume și prenume: Fotea Costel 

 
Funcție: Președinte 

 
Număr de telefon fix: 

 
Număr de telefon mobil: 

 
Adresă poștă electronica:conducere@cjgalati.ro 

 
Persoana de contact: 

 
Nume și prenume: Cucu Doina 

 
Funcție: Vicepreședinte 

 
Număr de telefon: 

 
Adresă poștă electronică: 

 

Subsemnatul, Fotea Costel, având funcția de Președinte, în calitate de reprezentant 

legal al U.A.T. Județul Galați, 

 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-

2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut 

semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,  

 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 

 

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele 

anexate sunt corecte. 

 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de niciun motiv pentru care 

proiectul ar putea  

să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
  

 

 

 

 

                                          Președinte, 

 

 

                                         FOTEA COSTEL 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/ha4dcmrvgi2q/ordonanta-de-urgenta-nr-95-2021-pentru-aprobarea-programului-national-de-investitii-anghel-saligny?pid=411349702&d=2021-10-25#p-411349702


Proiectant,
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. GALATI - CUI 31593331 - Numar registru J17/579/2013

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 buget local
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 buget de stat
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 0.00 0.00 0.00 buget local
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 buget de stat

0.00 0.00 0.00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 buget de stat

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 67,200.00 12,768.00 79,968.00 buget local
3.1.1 Studii de teren 60,000.00 11,400.00 71,400.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 7,200.00 1,368.00 8,568.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii
20,000.00 0.00 20,000.00 buget local

3.3 Expertizare tehnica 33,000.00 6,270.00 39,270.00 buget local

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 buget local

3.5 Proiectare 1,944,850.00 369,521.50 2,314,371.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 buget local
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 buget local

3.5.3
Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

si deviz general
23,750.00 4,512.50 28,262.50 buget local

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
99,100.00 18,829.00 117,929.00 buget de stat

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
50,000.00 9,500.00 59,500.00 buget de stat

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1,772,000.00 336,680.00 2,108,680.00 buget de stat
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție publica 0.00 0.00 0.00 buget local
3.7 Consultanță 50,000.00 9,500.00 59,500.00 buget local

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.8 Asistență tehnică 661,000.00 125,590.00 786,590.00 buget local
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 531,000.00 100,890.00 631,890.00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 496,000.00 94,240.00 590,240.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii

35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.8.2 Dirigentie de santier 130,000.00 24,700.00 154,700.00

2,776,050.00 523,649.50 3,299,699.50

4.1 Construcții și instalații 70,897,193.00 13,470,466.67 84,367,659.67
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 40,812,612.00 7,754,396.28 48,567,008.28 buget de stat
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 30,084,581.00 5,716,070.39 35,800,651.39 buget de stat

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj 

si echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat
4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat
4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat

70,897,193.00 13,470,466.67 84,367,659.67

5.1 Organizare de șantier 141,000.00 26,790.00 167,790.00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 141,000.00 26,790.00 167,790.00 buget de stat
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantierului 0.00 0.00 0.00 buget local

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 781,420.13 0.00 781,420.13
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 buget local
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 355,190.97 0.00 355,190.97 buget de stat

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
71,038.19 0.00 71,038.19 buget de stat

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 355,190.97 0.00 355,190.97 buget de stat

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0.00 0.00 0.00 buget local

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 2,205,000.00 418,950.00 2,623,950.00 buget de stat
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 25,000.00 4,750.00 29,750.00 buget local

3,152,420.13 450,490.00 3,602,910.13

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOLUL 3

Defalcarea pe surse de 

finanțare

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

"REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL 

PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 240"

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA

1

t-user
Typewritten Text
                                                                                                                                                                                                                 ANEXA 2

t-user
Typewritten Text

t-user
Typewritten Text



lei lei lei
1 2 3 4 5

Defalcarea pe surse de 

finanțare
Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 buget local
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 buget de stat

0.00 0.00 0.00
76,825,663.13 14,444,606.17 91,270,269.30
71,038,193.00 13,497,256.67 84,535,449.67

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat 90,226,928.80

buget local 1,043,340.50

Prețuri fără TVA Cu standard de cost Fara standard de cost
Valoare CAP.4 40,812,612.00 30,084,581.00

Valoare investiție 44,225,389.59 32,600,273.54
Cost unitar aferent investiției (LEI) 1,900,287.44 1,400,776.59

Cost unitar aferent investiției (EURO) 385,078.92 283,856.81

Data SEPTEMBRIE 2021
Curs EURO (B.N.R.) 4.9348

Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de 

cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)
23.273 Km

Proiectant, Beneficiar,

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.

Reprezentant legal, Presedinte,

Andrei Lucian STANCU

TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

U.A.T. JUDETUL GALATI

Costel FOTEA

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

TOTAL CAPITOLUL 6

2



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11948 /27.10.2021  
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea cererii de 
finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 240” 

 
 
 
         Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de 
Investiții "Anghel Saligny" și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”. 
          În vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny 
beneficiarii transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 
din Normele metodologice, la care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. din Normele metodologice, precum și Hotărârea 
Consiliului Județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ.  
           Documentația tehnico - economică a fost întocmită conform Ordinului Ministrului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1321 din 20.09.2021 pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții din Programul Național de Investiții 
Anghel Saligny.  
            Valoarea totală a investiţiei este de 91.270.269,30 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
este de 84.535.449,67 lei (inclusiv TVA). 
           Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat vor fi asigurate prin Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației.  
          În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  
aprobarea cheltuielilor reprezentând indicatorii tehnico-economici „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240” care 
îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în 
forma prezentă. 
         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. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 
 

                                                                                                   

Director executiv Direcția tehnică, 
                                    Radu  MĂCIUCĂ   
                                 
Consilier,     
Daniela DRAGOMIR  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 11948 / 27.10.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea cererii de 
finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 240” 

 
            Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național 
de Investiții "Anghel Saligny" și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”. 
           În vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny 
beneficiarii transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 
din Normele metodologice, la care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. din Normele metodologice, precum și Hotărârea 
Consiliului Județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ.  
Documentația tehnico - economică a fost întocmită conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1321 din 20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de 
cost aferente obiectivelor de investiții din Programul Național de Investiții Anghel Saligny.  
           Valoarea totală a investiţiei este de 91.270.269,30 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 
de 84.535.449,67 lei (inclusiv TVA). 
          Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat vor fi asigurate prin Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației.      

   Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny",  
şi art.291 alin (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare. 

   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 tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 

   În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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