
  

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură 
între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  15119 /19.12.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în 
domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 
destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de 
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în 
domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

Având în vedere Hotărârea nr. 314 din 21 decembrie 2021 a Consiliului Judeţean 
Galaţi privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A., în 
vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea nr. 411 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea 
protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul 
„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația 
de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de 
investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani »”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (5) lit. l) și alin. (7) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 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 proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de 
Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila 
– Focșani»”.  
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Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 
25 și DX Brăila – Focșani»” în cuantum de 3.266.950,00 lei, din care 3.224.900,00 lei 
reprezintă bugetul aferent UAT Județul Galați. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 
406.500,00 lei. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 
Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»”, pentru 
implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Județul Galați. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, documentele justificative aferente 
evaluării proiectului, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului, în numele UAT Județul Galați. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A. 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Costin Roxana/                                                                        Director Executiv, Camelia Epure                                           
1 ex./15.12.2022                                                                                                                
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
 
 Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                 Nr. 15119 din 19.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului 

„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația 
de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul  
de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor 

legate de proiect 
 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), se propune realizarea proiectului 
„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de 
Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții 
«Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»”. 
 
Valoarea totală a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației 
tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) 
pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” este în 
cuantum de 3.266.950,00 lei, din care bugetul aferent UAT Județul Galați este de 3.224.900,00 
lei. De asemenea, contribuția proprie a UAT Județul Galați aferentă cheltuielilor eligibile este în 
cuantum de 406.500,00 lei. 
 
Având în vedere prevederile art. XV, alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de 
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „pentru 
realizarea unor obiective de investiţii în domeniul infrastructurii de transport care privesc 
variantele ocolitoare ale localităţilor urbane sau conexiunea localităţilor urbane la autostrăzi, 
drumuri expres şi/sau drumuri naţionale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu 
aprobarea consiliului de administraţie, poate încheia protocoale de colaborare cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi/sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel 
local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor judeţene/structurilor de conducere ale asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice 
de execuţie şi/sau a documentaţiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizaţiilor de 
construire, prevăzute de lege, dar şi pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor 
de infrastructură de transport“, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean în 
realizarea proiectului menționat. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și 
DX Brăila – Focșani»”. 
 
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. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

PREŞEDINTE,   
COSTEL FOTEA 

 
Costin Roxana/                                                                                                                   Director Executiv, Camelia Epure                                           
1 ex./15.12.2022                                                                                                                        



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 15119 din 19.12. 2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului 

„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 

Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 

obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 
25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 
- O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de 
infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 
obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură 
între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect îndeplineşte 
condiţiile de legalitate. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Costin Roxana/                                                                                      Director Executiv, Camelia Epure                                           
1 ex./ 15.12.2022                                                                                                                        
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