
   

HOTǍRÂREA  Nr. _______ 

din  __________________ 2023 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați ‟ 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel FOTEA 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2927/27.02.2023 

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 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; 

Având în vedere Protocolul de Colaborare nr. 2019/09.02.2022 încheiat cu CNAIR 
pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO 
Galați”; 

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 indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii: „Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați‟, după cum urmează:  

Valoarea totală a investiţiilor este de 656.957.002,16  lei (inclusiv TVA), din care C+M 
este de 543.189.931,55 lei (inclusiv TVA). 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 
 
Contrasemnează pentru legalitate                                       
 Secretarul General al Judeţului,                                                          
                     Ionel COCA 
 

Director Executiv Direcția Tehnică, 

                                                                                                             Radu MĂCIUCĂ 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            Nr. 2927/27.02.2023 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții:  

„ Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați ‟ 
 

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 național.  

   Obiectivul propus a se realiza este cel de realizare a unui drum de legătură între drumul 
expres Brăila-Galați și Varianta Ocolitoare a municipiului Galați în lungime de aproximativ 7 
km pentru asigurarea conexiunii între cele două drumuri, ceea ce presupune realizarea unui 
drum la profil de 2 x 2 benzi de circulație, pasaje în zona de intersecțiile cu căi ferate existente, 
asigurarea scurgerii apelor pluviale prin proiectarea unor sisteme de preluare a acestora și 
evacuarea în afara părții carosabile, realizarea semnalizării rutiere orizontale și verticale. 

Din punct de vedere a tehnologiei de execuție a lucrărilor propuse în cadrul obiectivului pe 
o lungime de aproximativ 7 km a acestui drum de legătură, se vor executa următoarele 
categorii de lucrări:  

 Decaparea stratului de pământ vegetal, săpătură casetă; 
 nivelarea și compactarea terenului de fundare; 
 execuția stratului de fundație din material granulare, nivelarea și compactarea acestuia; 
 execuția dispozitivelor de scurgere a apelor; 
 realizarea lucrărilor de artă(pasaje, podețe, ziduri sprijin); 
 execuția straturilor asfaltice; 
 realizarea lucrărilor pentru siguranța circulației; 
 execuția marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor de circulație 

În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „ Drum de 
legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați ‟, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi 
adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
În urma analizei Devizului General valoarea totală a investiţiilor este de 656.957.002,16 lei 
(inclusiv TVA), din care C+M este de 543.189.931,55 lei (inclusiv TVA), urmând ca finanţarea 
necesară execuției lucrărilor să fie propusă prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014 - 2020, pe Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient – Obiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate 
redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. 

Faţă de cele de mai sus, este necesară aprobarea indicatorii tehnico-economici 
rezultaţi din Devizul general.  

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 raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 
precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 Costel FOTEA 

 
 

 Director Executiv Direcția Tehnică, 
                                                                                                                                                       Radu MĂCIUCĂ 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 2927/27.02.2023  
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

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

tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții:  
„Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați‟ 

 
Iniţiatorul, dl. Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Devizul 
general privind realizarea obiectivului de investiţii: „Drum de legătură între DX Brăila – Galați 
și VO Galați‟.  

   Obiectivul propus a se realiza este cel de realizare a unui drum de legătură între drumul 
expres Brăila-Galați și Varianta Ocolitoare a municipiului Galați în lungime de aproximativ 7 km 
pentru asigurarea conexiunii între cele două drumuri, ceea ce presupune realizarea unui drum 
la profil de 2 x 2 benzi de circulație, pasaje în zona de intersecțiile cu căi ferate existente, 
asigurarea scurgerii apelor pluviale prin proiectarea unor sisteme de preluare a acestora și 
evacuarea în afara părții carosabile, realizarea semnalizării rutiere orizontale și verticale. 

Din punct de vedere a tehnologiei de execuție a lucrărilor propuse în cadrul obiectivului pe o 
lungime de aproximativ 7 km a acestui drum de legătură, se vor executa următoarele categorii 
de lucrări:  

 Decaparea stratului de pământ vegetal, săpătură casetă; 
 nivelarea și compactarea terenului de fundare; 
 execuția stratului de fundație din material granulare, nivelarea și compactarea acestuia; 
 execuția dispozitivelor de scurgere a apelor; 
 realizarea lucrărilor de artă(pasaje, podețe, ziduri sprijin); 
 execuția straturilor asfaltice; 
 realizarea lucrărilor pentru siguranța circulației; 
 execuția marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor de circulație 

 
Valoarea totală a investiţiilor este de 656.957.002,16 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
543.189.931,55 lei (inclusiv TVA), urmând ca finanţarea necesară execuției lucrărilor să fie 
propusă spre aprobare din Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, pe Axa 
Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient – 
Obiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura 
rutieră a TEN-T. 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile Hotârârii de 
Guvern 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 ale 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) ale 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 

    

 
Arhitect Şef, 

 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Marin POPESCU 

 
Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ  

 
Serviciul contencios şi 

probleme juridice, 
Georgeta–Alina NEDELCU  

 
    


