
 

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea participării în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru 
biciclete”, pentru realizarea proiectului „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul 
Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - 
Cișmele - Smârdan - DJ 251“ 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12959/02.11.2022 

 
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 Comisiei de specialitate nr. 6 administrarea şi 
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de 
arhitectură  din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. g) din Ghidul de finanțare a „Programului 
de realizare a pistelor pentru biciclete”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 2506/22.09.2022; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă participarea în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru 
biciclete”, pentru realizarea proiectului „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul 
Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - 
Smârdan - DJ 251“. 

Art.2. Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Pista de biciclete în 
județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat 
Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251“, în vederea obținerii finanțării în cadrul 
„Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”. 

Art.3. Se aprobă devizul general pentru proiectul „Pista de biciclete în județul Galați pe 
traseul Lacul Vânători - Costi - Vânători - Odaia Pista de biciclete în județul Galati pe traseul 
Lacul Vănători - comuna Vănători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - 
Cișmele - Smârdan - DJ 251“, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze contractul de finanțare. 

 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 

Art.5. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 
Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 
punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 

Marilena Samoilă/ 1 ex./02.11.2022                                                                                     Director Executiv – Camelia Epure   

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca                                                                                                                          



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022 
pag. nr. 2 

 
      Anexa nr. 1 

 
 
Proiectant, 
S.C. MAXTUI&ASSOCIATES SRL.,  cod de identificare fiscala RO 35915065, J40/4996/2016 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 
Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea 

Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor  si 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara 
TVA) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 90,000.00 17,100.00 107,100.00 

  3.1.1. Studii de teren 65,000.00 12,350.00 77,350.00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3. Alte studii specifice- Studiu de trafic/ 
circulatie 

25,000.00 4,750.00 29,750.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizatii 

5,000.00 950.00 5,950.00 

3.3 Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.4 Certificarea performanţei energetice si  auditul 
energetic al cladirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 365,000.00 69,350.00 434,350.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

160,000.00 30,400.00 190,400.00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/ 
autorizatiilor 

5,000.00 950.00 5,950.00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a  proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 34,200.00 214,200.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 515,000.00 97,850.00 612,850.00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii 

515,000.00 97,850.00 612,850.00 

3.7.1.1. Consultanta pentru depunere dosar de 
finantare 

250,000.00 47,500.00 297,500.00 

3.7.1.2. Consultanta implementare proiect 265,000.00 50,350.00 315,350.00 
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3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 175,000.00 33,250.00 208,250.00 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 75,000.00 14,250.00 89,250.00 

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

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 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 

3.8.2. Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00 

Total capitol 3 1,160,000.00 220,400.00 1,380,400.00 

CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 16,227,400.00 3,083,206.00 19,310,606.00 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 330,000.00 62,700.00 392,700.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 16,657,400.00 3,164,906.00 19,822,306.00 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

50,000.00 9,500.00 59,500.00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 183,231.40 0.00 183,231.40 

  

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0.00 0.00 0.00 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

83,287.00 0.00 83,287.00 

  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

16,657.40 0.00 16,657.40 

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a 
constructorilor- CSC 

0.00 0.00 0.00 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/ desfiintare 

83,287.00 0.00 83,287.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 530,000.00 100,700.00 630,700.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

Total capitol 5 793,231.40 115,900.00 909,131.40 

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare       

6.2 Probe tehnologice si teste       

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

Total GENERAL 18,610,631.40 3,501,206.00 22,111,837.40 

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1) 16,377,400.00 3,111,706.00 19,489,106.00 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                 Nr. 12959 din 02.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea participării  
în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, pentru realizarea 

proiectului  „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna 
Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 

251“. 
Ciclismul este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare atenție, în 
contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și 
gestionarea calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca 
importanță pentru „mobilitatea locală". Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a reduce 
ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O creștere 
semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 
fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care altfel ar fi alocate pentru 
construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente. 
Necesitatea investiției este dată de următoarele considerente: 
• micșorarea timpului de parcurs pentru navetiști și alți locuitori ai comunelor; 
• eliminarea accidentelor rutiere în care sunt implicați bicicliști; 
• dezvoltarea circulației în comune; 
• combaterea surselor de poluare; 
• separarea traficului de bicicliști de traficul rutier; 
• sporirea siguranței bicicliștilor; 
• scăderea duratei de parcurs pentru bicicliști și creșterea confortului. 
Datorită obiectivelor menționate mai sus, înființarea pistelor de bicicliști reprezintă un aspect important, 
întrucât va contribui la sporirea calității vieții în mediul rural. 
Proiectul „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea 
Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251“ va fi depus pentru finanțare 
în cadrul Administrația Fondului pentru Mediu, prin „Programul de realizare a pistelor pentru biciclete”. 
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii velo în România prin finanţarea pistelor de 
biciclete. 
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului 
motorizat. 
Traseele propuse fac legătura între următoarele repere: Lacul Vânători, comuna Vânători, Pădurea 
Gârboavele, Sat Odaia Manolachi , sat Cișmele, comuna Smârdan și DJ 251. 
Proiectul va viza realizarea unei piste de biciclete cu o lungime de aproximativ 22 km care va cuprinde 
și următoarele elemente: 
- realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri 
de-a lungul acestora; 
- șanțuri dalate pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale; 
- achizitia si montarea echipamentelor de protecție; 
- achizitia si montarea echipamentelor de semnalizare; 
- achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete; 
- iluminat public; 
- contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru bicicliști. 
Bugetul total al proiectului este de 22.111.837,40 lei (inclusiv TVA), din care C+ M 19.489.106,00 lei 
(inclusiv TVA).  
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea participării în cadrul „Programului de realizare a pistelor 
pentru biciclete”, pentru realizarea proiectului  „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul 
Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan 
- DJ 251“. 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

P R E Ș E D I N T E, 
COSTEL FOTEA 

 
Marilena Samoilă/ 1 ex./02.11.2022                                                                     Director Executiv – Camelia Epure  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 12959/02.11.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea participării în 
cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, pentru realizarea 

proiectului  „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna 
Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 

251“. 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea participării în cadrul „Programului de realizare a 
pistelor pentru biciclete”, pentru realizarea proiectului „Pista de biciclete în județul Galati pe 
traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia 
Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251“.. 

Proiectul va viza realizarea unei piste de biciclete cu o lungime de aproximativ 22 km care va 
cuprinde și următoarele elemente: 

- realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru biciclete, inclusiv 
pasaje și poduri de-a lungul acestora; 

- șanțuri dalate pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale; 
- achizitia si montarea echipamentelor de protecție; 
- achizitia si montarea echipamentelor de semnalizare; 
- achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru 

biciclete; 
- iluminat public; 
- contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru 

bicicliști. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordinului ministrului mediului, 
apelor și pădurilor nr. 2506/22.09.2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programului 
de realizare a pistelor pentru biciclete”. Conform art. 13 alin. (1)  lit. g)  „Dosarul de finanţare 
depus în etapa I va cuprinde următoarele documente: hotărârea consiliului judeţean privind 
participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă: 
1. depunerea cererii de finanţare; 
2. devizul general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv“. 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, acesta se fundamentează pe dispoziţiile 
art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, consiliul Județean, în 
exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, „aprobă 
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi 
în condiţiile legii“. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Marilena Samoilă/                                                         Director Executiv – 
1 ex./02.11.2022                                                                                                                      Camelia Epure                                              


