
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM 
PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE 
SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8734/21.07.2022 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană 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 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. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM 
PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE 
SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, cu valoarea totală a investiţiei de: 740.590,77 
lei inclusiv TVA, din care C+M: 702.854,70 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la 
hotărâre.  

.  

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa nr.1 
 

Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza infrastructura de deșeuri în județul 
Galați, astfel încât sistemul nou creat să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor legislative în condiții de 
impact minim asupra mediului și sănătății populației. Proiectul este finanțat prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. 
 

Soluția de alimentare cu energie electrică a fost stabilită de către operatorul de rețea electrică 
prin emiterea fișei de soluție, care este concretizată prin ATR nr. 30502111072415 din 18.11.2021. 
Racordul electric se va realiza după cum urmează:  
- se va echipa un stâlp existent al LEA 20 kV (stâlpul nr.18) cu consolă de derivație și legături simple 
de intindere cu izolatoare compozite;  
- se va monta pe domeniul public al localității un stâlp nou de tip SC 15014, în fundație turnată;  
- se va echipa stâlpul nou montat cu: consolă de întindere CIT 140, cu legături simple de întindere cu 
izolatoare compozite, cu separator tripolar de exterior tip STEPno 24 kV, cu un set de descărcătoare 
cu oxizi de zinc, cu cap terminal pentru cablu de 20 kV monopolar și cu cablu monopolar de 20 kV, 
pozat pe stâlp până în șanțul de montaj;  
- între stâlpul existent și stâlpul nou montat se va realiza un racord aerian cu conductoare OL-Al noi, 
în lungime de circa 10 m;  
- între stâlpul nou montat și postul trafo de la obiectiv, se va realiza o linie electrică subterană în 
cablu monopolar de 20 kV de circa 2200 ml lungime; linia electrică în cablu se va realiza în profile 
tipizate de tip „m” , în zona normală de montaj (zona trotuarelor și în zona de siguranță a drumurilor), 
respectiv „T”, în zona de traversare a căilor circulabile/carosabile (DC sau DJ); linia electrică în cablu 
se va monta în teren aflat pe domeniul public aflat în proprietatea publică a localității Mândrești, zona 
intravilană și pe teren aflat în proprietatea beneficiarului Județul Galați, în zona de extravilan;  
- la locul de consum există un post de transformare de tip PTAB 400 kVA, echipat conform cerințelor 
și prevederilor din ATR. 

 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de: 740.590,77  lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 702.854,70 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 

                                        Director Executiv,                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                          
Sorin MOISI         Camelia EPURE 
18.07.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                           Nr. 8734/21.07.2022 

                                  
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului 
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

„RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT 
CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE 

VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 

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.  

Soluția de alimentare cu energie electrică a fost stabilită de către operatorul de rețea 
electrică prin emiterea fișei de soluție, care este concretizată prin ATR nr. 30502111072415 
din 18.11.2021. Racordul electric se va realiza după cum urmează:  
- se va echipa un stâlp existent al LEA 20 kV (stâlpul nr.18) cu consolă de derivație și legături 
simple de intindere cu izolatoare compozite;  
- se va monta pe domeniul public al localității un stâlp nou de tip SC 15014, în fundație 
turnată;  
- se va echipa stâlpul nou montat cu: consolă de întindere CIT 140, cu legături simple de 
întindere cu izolatoare compozite, cu separator tripolar de exterior tip STEPno 24 kV, cu un 
set de descărcătoare cu oxizi de zinc, cu cap terminal pentru cablu de 20 kV monopolar și cu 
cablu monopolar de 20 kV, pozat pe stâlp până în șanțul de montaj;  
- între stâlpul existent și stâlpul nou montat se va realiza un racord aerian cu conductoare OL-
Al noi, în lungime de circa 10 m;  
- între stâlpul nou montat și postul trafo de la obiectiv, se va realiza o linie electrică subterană 
în cablu monopolar de 20 kV de circa 2200 ml lungime; linia electrică în cablu se va realiza în 
profile tipizate de tip „m” , în zona normală de montaj (zona trotuarelor și în zona de siguranță 
a drumurilor), respectiv „T”, în zona de traversare a căilor circulabile/carosabile (DC sau DJ); 
linia electrică în cablu se va monta în teren aflat pe domeniul public aflat în proprietatea 
publică a localității Mândrești, zona intravilană și pe teren aflat în proprietatea beneficiarului 
Județul Galați, în zona de extravilan;  
- la locul de consum există un post de transformare de tip PTAB 400 kVA, echipat conform 
cerințelor și prevederilor din ATR. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  740.590,77  lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 702.854,70 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice 
pentru realizarea obiectivului „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE 
CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI 
STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”. 
 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 
                                                        Director Executiv,                                                                                                                                        
Sorin MOISI         Camelia EPURE 
 
18.07.2022 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 8734/21.07.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 

 

    
 RAPORT  DE  SPECIALITATE   

       
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 

Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  
„RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM 

PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI 
STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 
 

Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A 
LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului 
’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”. 
    

Soluția de alimentare cu energie electrică a fost stabilită de către operatorul de rețea 
electrică prin emiterea fișei de soluție, care este concretizată prin ATR nr. 30502111072415 
din 18.11.2021. Racordul electric se va realiza după cum urmează:  
- se va echipa un stâlp existent al LEA 20 kV (stâlpul nr.18) cu consolă de derivație și legături 
simple de intindere cu izolatoare compozite;  
- se va monta pe domeniul public al localității un stâlp nou de tip SC 15014, în fundație 
turnată;  
- se va echipa stâlpul nou montat cu: consolă de întindere CIT 140, cu legături simple de 
întindere cu izolatoare compozite, cu separator tripolar de exterior tip STEPno 24 kV, cu un 
set de descărcătoare cu oxizi de zinc, cu cap terminal pentru cablu de 20 kV monopolar și cu 
cablu monopolar de 20 kV, pozat pe stâlp până în șanțul de montaj;  
- între stâlpul existent și stâlpul nou montat se va realiza un racord aerian cu conductoare OL-
Al noi, în lungime de circa 10 m;  
- între stâlpul nou montat și postul trafo de la obiectiv, se va realiza o linie electrică subterană 
în cablu monopolar de 20 kV de circa 2200 ml lungime; linia electrică în cablu se va realiza în 
profile tipizate de tip „m” , în zona normală de montaj (zona trotuarelor și în zona de siguranță 
a drumurilor), respectiv „T”, în zona de traversare a căilor circulabile/carosabile (DC sau DJ); 
linia electrică în cablu se va monta în teren aflat pe domeniul public aflat în proprietatea 
publică a localității Mândrești, zona intravilană și pe teren aflat în proprietatea beneficiarului 
Județul Galați, în zona de extravilan;  
- la locul de consum există un post de transformare de tip PTAB 400 kVA, echipat conform 
cerințelor și prevederilor din ATR. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  740.590,77  lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 702.854,70 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 Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 

privind realizarea obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A 
LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului 
’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”. 
         
           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. 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Economie și 

Finanțe 
 

Director executiv, 
Stoica George  

 

Direcția Programe 
 
 

Director executiv, 
Epure Camelia  

 

 Direcția de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Angheluţă Laura – Delia 
 

 

Direcția Tehnică 
 
 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
Direcţia Arhitect şef, 

 
 
 

________________ 
 

 
Direcția Patrimoniu 

 
 

Director executiv, 
Popescu Marin 

 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 
 

Șef serviciu, 
Nedelcu Georgeta – Alina 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moisi Sorin 
18.07.2022 
 

   

   


