
  

HOTǍRÂREA  Nr. 25 

din  26 ianuarie 2023 
 

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 «Modernizare drum 
existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»” și a cheltuielilor legate de 
proiect 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:   1233/ 19.01.2023 

 

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. 21 din 31 ianuarie 2022 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., 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 «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor 
Vladimirescu»”; 

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 «Modernizare drum existent DN 25, între 
Galați și Tudor Vladimirescu»”.  

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
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Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum existent 
DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»” 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 «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor 
Vladimirescu»”, 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/16.01.2023 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
 
 Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 


