
   

HOTǍRÂREA  Nr. _______ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe 
DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1883/04.02.2022 
         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 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 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 Ordonanței de urgență 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 indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivelor de investiţii 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 
240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, 
DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”, după cum urmează: Valoarea totală a 
investiţiilor este de 284.624.548,45 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 264.354.314,53 lei 
(inclusiv TVA). 

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Județean, își încetează 
aplicarea următoarele Hotărâri ale Consiliu Județean Galaţi: 
- Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 236/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri 
județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 238/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”,  
- Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 240/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
Contrasemnează pentru legalitate                                        Director Executiv Direcția Tehnică, 
 Secretarul General al Judeţului,                                                         Radu Măciucă 
                     Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1883/04.02.2022  
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-

Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, 
DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” 

 
 
         Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea devizului general pentru obiectivele de investiții 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean 
DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, 
DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”. 

 
          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 devizului general estimativ.  
           Documentațiile tehnico - economice a fost întocmite 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 investiţiilor este de 284.624.548,45 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
este de 264.354.314,53 lei ei (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”, 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-
Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, 
DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” 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,     
Marian Drăguț  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 1883/ 04.02.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, 

”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-
Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, 

DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” 
 

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

proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Devizul general  privind realizarea 
obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional 
pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri 
județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”.Lucrările de 
modernizare cu lungimea totală de 94,648 km urmează a fi executate pe sectoarele cu 
îmbrăcămintea rutieră din agregate concasate/sortate sau mixtură asfaltică, dar cu stare de 
degradare evidentă și cuprind: 

 Aducerea părții carosabile la lățime și capacitate portantă corespunzătoare prin 
execuție de casete de supralărgire, iar acolo unde se impune realizare de infrastructură 
nouă pe toată lățimea drumului, inclusiv supralărgiri și supraînălțări în curbe; 

 Infrastructura se va realiza din balast amestec optimal și piatră spartă naturală din roci 
magmatice de carieră; 

 Suprastructura rutieră nouă din mixturi asfaltice cu grosime fixă, ce va conține strat de 
uzură stabilizat cu mențiunea că ambele straturi asfaltice se vor realiza cu bitum 
modificat cu polimeri; 

 Amenajare staţii autobuz şi alveole aferente transportului public de persoane; 
 Reabilitarea podețelor laterale și transversale de pe traseul drumului; 
 Șanţuri betonate în zonele de intravilan și pe zonele cu pantă longitudinală mai mare de 

4% și rigole carosabile pentru colectare a apelor pluviale în zonele centrale ale 
localităților cu obiective de utilitate publică;  

 Podețe de acces cu placă armată peste șanț pentru asigurarea acceselor la proprietăţi; 
 Amenajări drumuri laterale, doar până la limita de proprietate a amplasamentelor 

propuse; 
 Semnalizare rutieră pentru siguranţa şi confortului rutier; 
 Reabilitarea podurilor  din beton, lucrări de recalibrare și refacere a secțiunii albiei, 

protecție a elementelor podului împotriva acțiunii de eroziune și afuiere a talvegului, 
lucrări de siguranță rutieră.  

            Valoarea totală a investiţiilor este de 284.624.548,45 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
este de 264.354.314,53 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată prin Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" și cofinanțare din fondurile Consiliului Județean Galați. 
           Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu 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, 
Ordonanței de urgență 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. 

 
 

 
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  
  

 
      
 
 
 
 
 
 Consilier,     
Drăguț Marian 


