
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR 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: 9897/19.08.2022 

 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”, cu valoarea totală a 
investiţiei de: 249.873,88 lei inclusiv TVA, din care C+M: 213.013,03 lei inclusiv TVA, potrivit 
Anexei care face parte integrantă din prezenta 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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 Anexă 
 

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. 

Pentru funcționarea în condiții optime a depozitului, în cadrul proiectului a fost prevăzut un 

sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale ce cuprinde: drenuri celule, sistem de colectare, 

rețea de transport, canal perimetral și bazin de retenție. Evacuarea apelor pluviale din bazinul de 

retenție s-a prevăzut a se efectua natural, gravitațional, printr-un canal de evacuare până la limita 

proprietății. În vederea evacuării apelor pluviale, este necesară execuția unui canal, continuarea 

canalului executat pe platforma CMID, cu descărcare în emisar - pârâul Geru, printr-o cameră de 

descărcare și podeț, aferente drumului de acces CMID. 

Realizarea canalului pluvial comportă următoarele etape tehnologice: 

1. Realizare lucrări de terasamente – Săpături. 

Pentru atingerea coletelor impuse prin prezentului proiect, se vor realiza lucrări de săpătură. 

Săpăturile se vor realiza de la început în taluz de 1:1,5 pentru a fi evitată utilizarea sprijinirilor. 

Pământul rezultat din excavări se va transporta într-o zonă indicată de beneficiarul investiției. 

Pământul transportat se va împrăștia uniform în straturi având grosimea de 15-20 cm. 

2. Lucrări de realizare canal pluvial. 

Canalul pluvial se va executa prin respectarea dimensiunilor prezentate în secțiunile 

caracteristice. 

Structura canalului de evacuare a apelor pluviale va avea în componență următoarele materiale: 

- Strat drenant din nisip pilonat în grosime de 5 cm; 

- Strat din beton de ciment de clasa C30/37 în grosime de 8 cm ; 

- Rostuire dale cu mortare de tip M100 sau materiale compozite echivalente. 

3. Lucrări de finisare și îneierbare a taluzului. 

După realizarea săpăturilor și a canalului pluvial, se vor finisa bermele și taluzul rezultat. 

Bermele se vor finisa până la atingerea pantei de 2%. 

Finisarea taluzului se va realiza cu o panta de 1:1,5 . 

Bermele și taluzul se vor însămânța cu gazon în cantitate de 4,5 – 5,00 Kg pe 100mp. După 

însămânțare, zonele se vor uda constant. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  249.873,88 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M =   213.013,03 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 

Sorin MOISI                      Director Executiv,                                                                                                                                        
10.08.2022                      Camelia EPURE 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr. 9897/19.08.2022 
                                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului 

Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 
„CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR 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.  

Pentru funcționarea în condiții optime a depozitului, în cadrul proiectului a fost prevăzut 
un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale ce cuprinde: drenuri celule, sistem de 
colectare, rețea de transport, canal perimetral și bazin de retenție. Evacuarea apelor pluviale 
din bazinul de retenție s-a prevăzut a se efectua natural, gravitațional, printr-un canal de 
evacuare până la limita proprietății. În vederea evacuării apelor pluviale, este necesară 
execuția unui canal, continuarea canalului executat pe platforma CMID, cu descărcare în 
emisar - pârâul Geru, printr-o cameră de descărcare și podeț, aferente drumului de acces 
CMID. 

Realizarea canalului pluvial comportă următoarele etape tehnologice: 
1. Realizare lucrări de terasamente – Săpături. 
Pentru atingerea coletelor impuse prin prezentului proiect, se vor realiza lucrări de săpătură. 
Săpăturile se vor realiza de la început în taluz de 1:1,5 pentru a fi evitată utilizarea sprijinirilor. 
Pământul rezultat din excavări se va transporta într-o zonă indicată de beneficiarul investiției. 
Pământul transportat se va împrăștia uniform în straturi având grosimea de 15-20 cm. 
2. Lucrări de realizare canal pluvial. 
Canalul pluvial se va executa prin respectarea dimensiunilor prezentate în secțiunile 
caracteristice. 
Structura canalului de evacuare a apelor pluviale va avea în componență următoarele 
materiale: 

- Strat drenant din nisip pilonat în grosime de 5 cm; 
- Strat din beton de ciment de clasa C30/37 în grosime de 8 cm ; 
- Rostuire dale cu mortare de tip M100 sau materiale compozite echivalente. 

3. Lucrări de finisare și îneierbare a taluzului. 
După realizarea săpăturilor și a canalului pluvial, se vor finisa bermele și taluzul rezultat. 
Bermele se vor finisa până la atingerea pantei de 2%. 
Finisarea taluzului se va realiza cu o panta de 1:1,5 . 
Bermele și taluzul se vor însămânța cu gazon în cantitate de 4,5 – 5,00 Kg pe 100mp. După 
însămânțare, zonele se vor uda constant. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:  249.873,88 lei (inclusiv TVA)  
din care: C+M =   213.013,03 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice 
pentru realizarea obiectivului „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”. 

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  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 

Sorin MOISI                      Director Executiv,                                                                                                                                        
18.07.2022                          Camelia EPURE 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       Nr. 9897/19.08.2022 
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: 
„CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR 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: „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’’, componentă a proiectului 
’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”. 
    

Pentru funcționarea în condiții optime a depozitului, în cadrul proiectului a fost prevăzut 

un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale ce cuprinde: drenuri celule, sistem de 

colectare, rețea de transport, canal perimetral și bazin de retenție. Evacuarea apelor pluviale 

din bazinul de retenție s-a prevăzut a se efectua natural, gravitațional, printr-un canal de 

evacuare până la limita proprietății. În vederea evacuării apelor pluviale, este necesară 

execuția unui canal, continuarea canalului executat pe platforma CMID, cu descărcare în 

emisar - pârâul Geru, printr-o cameră de descărcare și podeț, aferente drumului de acces 

CMID. 

Realizarea canalului pluvial comportă următoarele etape tehnologice: 

1. Realizare lucrări de terasamente – Săpături. 

Pentru atingerea coletelor impuse prin prezentului proiect, se vor realiza lucrări de săpătură. 

Săpăturile se vor realiza de la început în taluz de 1:1,5 pentru a fi evitată utilizarea sprijinirilor. 

Pământul rezultat din excavări se va transporta într-o zonă indicată de beneficiarul investiției. 

Pământul transportat se va împrăștia uniform în straturi având grosimea de 15-20 cm. 

2. Lucrări de realizare canal pluvial. 

Canalul pluvial se va executa prin respectarea dimensiunilor prezentate în secțiunile 

caracteristice. 

Structura canalului de evacuare a apelor pluviale va avea în componență următoarele 

materiale: 

- Strat drenant din nisip pilonat în grosime de 5 cm; 

- Strat din beton de ciment de clasa C30/37 în grosime de 8 cm ; 

- Rostuire dale cu mortare de tip M100 sau materiale compozite echivalente. 

3. Lucrări de finisare și îneierbare a taluzului. 

După realizarea săpăturilor și a canalului pluvial, se vor finisa bermele și taluzul rezultat. 

Bermele se vor finisa până la atingerea pantei de 2%. 

Finisarea taluzului se va realiza cu o panta de 1:1,5 . 

Bermele și taluzul se vor însămânța cu gazon în cantitate de 4,5 – 5,00 Kg pe 100mp. După 

însămânțare, zonele se vor uda constant. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  249.873,88 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M =   213.013,03 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 „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR 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 
10.08.2022 
 

   

   


