
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 23 

din 26 ianuarie 2023 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 123 /27.05.2021 privind 
aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție ”DRUMURI DE ACCES TMB GALAȚI ȘI DEPOZIT 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: 1314/20.01.2023 

 

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. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit.a și 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. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 123 /27.05.2021 privind 
aprobarea Proiectulului Tehnic și a Documentației de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţie ”DRUMURI DE ACCES TMB GALAȚI ȘI DEPOZIT VALEA MĂRULUI”, 
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN 
JUDEȚUL GALAŢI”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 13.957.490,09 
lei inclusiv TVA, din care C+M: 13.341.700,86 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr.1, care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

           
 
 
Sorin Moisi           Director Executiv 
17.01.2023           Radu MĂCIUCĂ 

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 populații. Proiectul de 
închidere 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. Reducere numărului depozitelor  neconforme și creșterea 
gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Cod apel: 
POIM/6/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deșeurilor în România, Titlu: OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții. 
 

Obiectivele ce fac obiectul Proiectului Tehnic sunt: 
- Drum de acces cu o lungime de 659 m pentru Stația de tratare mecano – bacteriologică 

Galați ce urmează a fi construită în zona Tirighina pe partea dreaptă a drumului național 
DN2B; 

- Drum de acces 1 – Valea Mărului cu o lungime de 2878 m pentru accesul la investițiile în 
curs de derulare ”Centrul de Management Integrat al Deșeurilor” și ”Stația de sortare” 
Valea Mărului, acces din DJ 251H care face legătura intre localitățile Valea Mărului și 
Corod, pe drumul comunal DC80; 

- Drum de acces 2 – Valea Mărului cu o lungime de 91 m pentru accesul la investițiile în 
curs de derulare ”Centrul de Management Integrat al Deșeurilor” și ”Statia de sortare” 
Valea Mărului, din Drumul de acces 1 la cele două investiții. 

 
Lucrările care vor fi efecuate sunt următoarele: 
- Lucrări de realizare a structurii rutiere; 
- Lucrări de realizare a podețelor; 
- Lucrări de realizare a șanțurilor și rigolelor carosabile; 
- Lucrări de amenajare și stabilizare taluz; 
- Lucrări de amenajare a acceselor laterale; 
- Lucrări de semnalizare rutieră orizontala și verticală; 
- Lucrări rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră; 
- Lucrări de protectie a conductelor aparținând APĂ CANAL. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  13.957.490,09 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M =    13.341.700,86 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorin Moisi/                                                                                                                 
                                                        Director Executiv – Radu MĂCIUCĂ 


