
   

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

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 între localitățile 
Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1394/21.01.2022 

 

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 avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, județeanã, regionalã şi europeanã 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 Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/30.03.2018 privind 
aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – 
Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”; 
           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 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 modificarea indicatorilor  tehnico – economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului 
– Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”, după cum urmează: 
           Valoarea totală a investiţiei este de 65.619.187,61 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 
de 61.812.645,52 lei  (inclusiv TVA). 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/30.03.2018 privind aprobarea Proiectul Tehnic 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251)”. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
Contrasemnează pentru legalitate            

Secretarul General al  Judeţului,             Director executiv,                                                                                                          

                            Ionel COCA         Radu  MĂCIUCĂ                                                                                                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1394/21.01.2022 

 

                                          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 între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 

Smârdan (DJ 251)” 
 

          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.  
          Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/30.03.2018 a fost aprobat Proiectul 
Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251)”  cu valoarea totală a investiţiei de 66.691.824,71 lei (inclusivTVA) din care 
C+M este de 63.514.127,04 lei (inclusiv TVA) . 
          Drumul judeţean DJ 251 a fost reabilitat între localităţile Matca – Cudalbi de la  km 
6+780 ÷ 23+840 și între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la km 61+460 ÷ 72+400, 
ce face legătura între municipiul Tecuci şi municipiul Galaţi, lungimea totală a tronsoanelor 
fiind de 28.000 m.  
         Amplasarea podurilor  care au fost reabilitate este următoarea: 

1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel; 
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela; 
3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste paraul Negrea la Schela; 
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smârdan; 
5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan. 

  
        Având în vedere că pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare și modernizare au fost 
necesare anumite lucrări suplimentare pentru adaptarea proiectului tehnic la situația din teren, 
acestea au fost aprobate prin Dispozițiile de șantier nr. 1 – 5 iar valoarea finală a investiției a 
devenit 65.619.187,61 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 61.812.645,52 lei  (inclusiv 
TVA). 

   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 între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 
251)”. 

  Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr.6 ale  Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 

Director executiv Direcția tehnică, 
                                    Radu  MĂCIUCĂ   
 
        
 
Consilier,     
Daniela DRAGOMIR  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 1394/21.01. 2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
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 între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 

Smârdan (DJ 251)” 
 

             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind 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 între 
localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/30.03.2018 a fost aprobat Proiectul 
Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251)”. 

      Obiectul proiectului îl reprezintă suplimentarea valorii aprobate inițial prin Proiectul 

Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - 

Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”.  

           Valoarea totală a investiţiei devine 65.619.187,61 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 
de 61.812.645,52 lei  (inclusiv TVA). 

    Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. 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 şi art.291 alin (1) lit.b) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

          În consecinţă, este necesară aprobarea modificării indicatorilor  tehnico – economici 
prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţie 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 tehnico-

economice 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, 

Laura–Delia ANGHELUȚĂ                            

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE 

 
 
 

   

Direcţia Arhitect 
Şef, 

 

Direcţia Patrimoniu, 
Sorin HĂLĂȘAG 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ  

Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 

Georgeta–Alina 
NEDELCU  

 

  
 

  

   
  


