
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 4878/05.04.2021 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____ 
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, ________________ 2021 
 

 
          PREŞEDINTE, 
        Dumitru Buzatu                           
 
                                                                                        Avizează  pentru legalitate:                  

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                                                        Diana – Elena Ursulescu 
 
 

   
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității simple. 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 





























































































































































































































































































































































































                                                                                      
                                                                               Anexa nr.2 

                                                                       la Hotărârea nr._______/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. 
  
  
 
 



ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 4878/05.04.2021  

 
 

                                REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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)" 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Analizând necesitaţile comunităţii cu privire la situația în care se află drumul 

județean DJ 242C, s-a considerat prioritară reabilitarea și modernizarea acestui sector 
de drum judetean pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-socială a 
județului. Amintim faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 49/2021, au 
fost aprobate Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C : Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - 
Limită județ Galați (Gara Tălășmani)". 
      Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport 
rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al 
autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității 
zonei. 
      Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unui drum cu parametri optimi pentru 
desfăşurarea unui trafic auto și pietonal în condiţii de siguranţă şi confort, pe toată 
perioada anului, fără restricţii. 
      Prin realizarea obiectivului de investiții  "Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 242C : Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", 
se va aduce un beneficiu zonei, influențând benefic strategia de dezvoltare a rețelei de 
transport și a zonei prin următoarele aspecte:  
 - sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;  
 - realizarea unui confort pentru participanții la trafic – autovehicule și pietoni;  
 - mărirea siguranței circulației; 
 - reducerea numărului de accidente; 
 - modernizarea infrastructurii duce la dezvoltarea economică şi turistică și 
implicit la reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială și totodată la 
crearea de noi locuri de muncă;  
 - îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor și a poluării sonore;  
 - creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor; 
 - conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale prin accesibilizarea 
obiectivelor culturale, sociale, educaționale și de cult. 
      Sunt propuse lucrări de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 242C pe o 
lungime de 6.265 m, lățime parte carosabilă de 5,50 m, 2 buc. acostamente cu lățimea 
de 1,00 m din care 2 x 0,25 m benzi de încadrare. 
 Prin acest proiect de hotărâre se parcurge a doua etapă de elaborare a 
documentației tehnico-economice prevăzute de 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. 

II. Impactul socio-economic: 
Beneficiile socio – economice ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării 



proiectului sunt : 
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului, noxelor; 
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții 

de confort și siguranță; creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 
- accesul facil la principalele obiective economice, sociale, culturale. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, valoarea totală 

fiind de 21.358.612,90 lei (inclusiv TVA), din care C+M 18.805.212,80 lei (inclusiv TVA).   
Se va avea în vedere identificarea altor surse de finanțare pentru ca impactul 

financiar să fie minim.     
IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.Consultări derulate în vederea derularii elaborării proiectului de hotărâre în 

cauză: solicitarea şi obţinerea avizului Consiliului Tehnico-Economic din cadrul 
consiliului judeţean. 

VI.Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul; 

VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instuționale și 
funcționale preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Judeţean Vaslui http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 

VIII.Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea proiectului de hotărâre 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) ". 

Pe aceste considerente, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 Dumitru Buzatu 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  TEHNICĂ 
Nr. 4915/05.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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)" 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136, 
alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Tehnică, în calitatea 
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre 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)". 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
Direcția Tehnică a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-
socială a județului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele 
de investiții de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, valoarea 

totală fiind de 21.358.612,90 lei (inclusiv TVA), din care C+M 18.805.212,80 lei 
(inclusiv TVA). 

Se va avea în vedere identificarea altor surse de finanțare pentru ca impactul 
financiar să fie minim.      

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se 
respectă și se pun în aplicare prevederile/ normele aplicabile domeniului 
reglementat, respectiv:  

- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 și anexa nr. 5 din H.G. 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; 

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

- 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. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
sens în care propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în 
prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
      

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – ing. Vieru Mariana Director executiv 05.04.2021  
Verificat – ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct 05.04.2021  
Verificat – Săponariu Costel  Șef birou 05.04.2021  
Întocmit, 2 ex – ing. Caraiman Raluca Consilier 05.04.2021  






















