
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 58/2021 
privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza D.A.L.I. ) și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție  " Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - 

Limită județ Galați (Gara Tălășmani) " 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4878 din 05.04.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- avizul nr. 2 din data de 18.03.2021 al Consiliului Tehnico–Economic al 

Consiliului Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 4915 din 05.04.2021 al Direcției Tehnice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică 

şi de disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe și 
Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 și anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiție finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 49/2021 privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții " Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită 
județ Galați (Gara Tălășmani)"; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) a 
obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită 
județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", în forma 
prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiți      
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", în forma prevăzută în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.3. –  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui și va fi publicat pe site-ul consiliului județean și în Monitorul Oficial 
Local.  

 
 

                                                                 Vaslui, 16 aprilie 2021     
                                             

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și  0 “abțineri”. 
 

 



li 
Proiec/antgeneral: 

S.C. IAILA ING SRL SUCEAVA
str.Zorilor, r.1r. J 6, loc.Suceav&

J33/975/2007, CUI R02 I 9S'0240 
e-mail: iailaing@yahoo.com 
tel/fax: 0330803732, mobil
0744572318,0747291187

Anexa nr .1 
la Hotărârea Nr. 58/2021 

Denumire investi/ie: 

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ242C: Li milă 
,iudeţ Galaţi(Gara Docăneasa)-Limită judeţ Gataţi(Gara 

Tl!!ăşmani) 
Amplasament: 

ll.A.T, Vinderei, judeţu! Vaslui
CF 70732, 70730, 70725, 70731, 70735 

Beneficiar 

li.A.T. Jl/DETllL VASLllt 
CONSILillL JlJDE EAN VASLl/1) 

Proiect nr1 

49/2020 

proiectare: 

D.A,L.I 

PROIECT NR. 49/2020 
DALI-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

I NTERVENTII 

elaborată conform prevederilor H.G. 907/2016 

Denumirea investiţiei: 
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 242C: Limită judeţ 
Galaţi (Gara Docăneasa) - Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani) 

amplasată în 
U.A.T. Vinderei, judeţul Vaslui 

CF 70732, 70730, 70725, 70731, 70735 

Suceava, iunie 2020 



























































































































































































































































































































































































                                                                                      
                                                                                        Anexa nr.2 

                                                                       la Hotărârea nr. 58/2021 
 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

ai obiectivului de investiție 
" Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C : Limită județ Galați (Gara 

Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani) " 
 
 

BENEFICIAR – U.A.T. JUDEȚUL VASLUI 
Amplasament – Drumul este situat în intravilanul și extravilanul U.A.T. Vinderei 
(satul Gara Docăneasa și satul Gara Tălășmani), județul Vaslui, nr. cadastral 70725, 
70730, 70731, 70732, 70735. 
 
1. Valoarea totală a investiției 
     ▪ Total general 21.358.612,90 lei ( inclusiv TVA ) 
     ▪ Din care C+M  18.805.212,80 lei ( inclusiv TVA )  

  
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
    Durata estimată de execuție a obiectivului de investiției este de 24 luni. 
 
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- Drum de interes județean: drumul județean DJ 242C, comuna Vinderei, 
județul Vaslui 
Viteza de proiectare minima: 40 km/h 
Suprafața ocupată de elementele  drumului = 79.567 mp 
Lungime drum modernizat : 6.265 ml 
Suprafață parte carosabilă și benzi de încadrare : 39.153 mp 
Poduri reabilitate: 3 buc., în lungime totală de 25 ml 
Podete tubulare noi : 8 buc. 
Podete reabilitate : 5 buc. 
Șanțuri din beton : 6.314 ml 
Șanturi din pământ : 6.166 ml 
Acostamente din piatră spartă : 6.166 ml 
Acostamente din beton C30/37 : 6.314 ml 
Intersecții drumuri laterale: 15 buc. = 670,00 mp 
Parapet direcțional : 1.396,00 ml. 
 

4. Surse de finanțare a investiției 
Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare 
și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile și alte surse legal constituite. 
  
  
 
 




