
    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTǍRȂREA  nr. 159/2020 

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei ( DJ 242C km 0+000 ) – Brădești" 
 
                Avȃnd ȋn vedere: 

- referatul de aprobare nr. 15133 din 02.10.2020 al președintelui consiliului 
județean; 

- raportul de specialitate nr. 15138 din 02.10.2020 al Direcţiei Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană 
și Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;  
        în conformitate cu prevederile: 

- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3, art. 4 și anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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. – (1) Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții 
"Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei ( DJ 242C km 0+000 ) – Brădești ", prevăzută în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiții                    
"Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei ( DJ 242C km 0+000 ) – Brădești", conform anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vaslui, precum și Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, 08 octombrie 2020 

 
 

         PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 
                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                Diana-Elena Ursulescu  

 



 
                                                                                            Anexa nr. 1 

                                                                                       la Hotărârea nr. 159/2020                                                            
 
 
BENEFICIAR – UAT JUDEȚUL VASLUI 
Nr. 15102/01.10.2020 
 
                                                                                                                            Aprob,  
                                                                                                                        PREȘEDINTE 
                                                                                                                  DUMITRU BUZATU 
                                                                                                                     
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ  
" Reabilitare și modernizare DJ 242 G: 

Vinderei (DJ 242 C km 0+000) – Brădești " 
 
1. INFORMAŢII  GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL PROPUS 
 
1.1. Denumirea obiectivului de 

investiţii: 
" Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei 
(DJ 242 C km 0+000) – Brădești " 

1.2. Ordonator principal de 
credite/investitor: 

JUDEŢUL VASLUI 

1.3. Ordonator de credite 
secundar/terţiar 

- 

1.4. Beneficiarul investiţiei: JUDEŢUL VASLUI 
 
2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS 
2.1. Scurtă prezentare privind: 

a) Deficienţe ale situaţiei actuale 
Preambul şi introducere în context 

          Realizarea obiectivului de investiţii " Reabilitare și modernizare DJ 242 G: 
Vinderei (DJ 242 C km 0+000) – Brădești " este de interes judeţean pentru că odată cu 
acest obiectiv de investiţii se realizează şi dezvoltarea economico-socială a Judeţului 
Vaslui, prin respectarea strategiilor sectoriale şi prin stabilirea dezvoltării urbanistice 
generale a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente (pe baza 
avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate), prin 
asigurarea, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind podurile şi drumurile publice 
şi a celorlalte funcţiuni conexe acestui obiect de investiţie. 



          Județul Vaslui, deşi cu o populaţie statistic în scădere, este un mediu urban în 
continuă reaşezare/restructurare în relaţie directă cu localităţile din jur, a căror 
importanţă a crescut în ultimii ani. Aceste acţiuni generează reacţiuni asupra 
municipiului reşedinţă de judeţ şi la necesitatea completării acestuia cu un grad de 
dotare corespunzător nevoilor proprii şi pentru întreg judeţul. 
          Infrastructura rutieră (străzi din intravilan şi drumuri din extravilan) susţine 
această interconectivitate funcţională şi spaţială, mai ales pentru traficul rutier greu 
din Judeţul Vaslui. 
          Structurarea corectă, adaptată situaţiei existente şi de perspectivă, a reţelei de 
trafic şi transport, generează o dezvoltare armonioasă a întregului judeţ, inclusiv în 
raport cu protejarea mediului înconjurător. 

Disfuncţionalităţi actuale în raport cu gradul de echipare cu infrastructură 
rutieră 

Sistemul actual al infrastructurii căilor de comunicaţie rutiere al județului Vaslui 
şi al zonei periurbane este astăzi incomplet în raport cu tipul de trafic de tranzit, în 
special cu cel al traficului greu. 

Traficul auto se desfășoară greoi mai cu seamă în anotimpul rece și în perioadele 
cu precipitații abundente. 

Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, suprafața drumului s-a degradat, 
prezentând defecțiuni grave, ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna circulația 
vehiculelor și a pietonilor să fie îngreunată. 

Datorită inconveniențelor enumerate circulația vehiculelor și a pietonilor se 
desfășoară necorespunzător din punct de vedere al siguranței și confortului, necesitând 
modernizarea drumului. 

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii 
Necesitatea promovării investiției survine din dorința de creștere a valorii 

terenurilor din zonă, atragerea de noi investitori, dezvoltarea de noi afaceri locale și 
stoparea migrării populației rurale către zonele centrale ale orașului. 

Oportunitățile proiectului au fost definite din perspectiva mai multor criterii, 
cele mai importante fiind: piața, piața muncii și dezvoltarea spațiului.  

Din punct de vedere al dezvoltării urbanistice, realizarea investiţiei " Reabilitare 
și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242 C km 0+000) – Brădești " va atrage după sine 
dezvoltări ulterioare ale funcţiunilor aparţinând unităţilor administrative- teritoriale 
prin care acest traseu va trece: Vinderei, Brădești. 
          Un alt efect pozitiv pentru creşterea economică şi socială ar fi accesibilitatea 
satelor Vinderei și Brădești. 
          Modernizarea drumului va mai determina: 

- îmbunătățirea circulației; 
- creșterea calității serviciilor publice; 
- stoparea migrării populației active; 



- facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 
- îmbunătățirea accesibilității în zonă. 

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii 
 Scenariul în care acest drum nu s-ar realiza ar conduce cel puţin la: 
 reducerea eficienţei economice: majorarea timpului transporturilor de 

marfă, dar şi a autoturismelor; 
 creşterea poluării mediului – implicând emisii de noxe şi CO2 în mediul 

înconjurător; 
 scăderea siguranţei rutiere în mediul rural prin aglomerarea traficului 

previzionat. 
 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în 
vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus 

 Nu este cazul. 
 
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra 
obiectivul de investiţii propus 
 Obiectivul de investiții face parte din Strategia de dezvoltare economico-socială 
a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 143 / 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 2027. 

 
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 

partea română la realizarea obiectivului de investiţii 
  Nu este cazul. 
 
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de 
transport rutier, legătura locuitorilor cu zonele dezvoltate, accesul facil al 
autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creșterea atractivității și 
competitivității zonei. 

Obiectivele specifice ce se propun a se atrage prin realizarea acestei investiții 
sunt următoarele: 

 modernizarea drumului va contribui la diminuarea tendințelor de declin 
social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonă; 

 îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din zonă și stoparea 
fenomenului de depopulare și migrare a locuitorilor spre zona orașelor; 



Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor enumerate 
mai sus astfel: 

 modernizarea structurii rutiere a drumului astfel încât să satisfacă cerințele 
actuale de trafic; 

 îmbunătățirea condițiilor de circulație auto pentru traficul local și ocazional 
în condiții de vreme nefavorabilă; 

 prin amenajarea drumului județean s-a avut în vedere îmbunătățirea 
condițiilor de transport ceea ce duce la: 

o creșterea frecvenței scolare; 

o scăderea abandonului scolar; 

o facilitarea accesului la serviciile medicale; 

o stimularea activității economice și posibilitatea de atragere a 
investitorilor. 

 prin modernizarea drumului se reduce timpul de deplasare în cazul 
intervențiilor de urgență cu mașini speciale de pompieri și salvare. 

 prin modernizarea drumului nu vor mai exista făgașe unde apa băltește mult 
timp după oprirea unei ploi, făcând foarte grea desfășurarea circulației 
rutiere; 

 prin modernizarea drumului se vor diminua suspensiile din aer din timpul 
perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin 
diminuarea unei surse importante de poluare. 

 
3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE  

" Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242 C km 0+000) – Brădești " 
înseamnă construirea unui drum judeţean continuu, deoarece în conformitate cu 
legislaţia şi normativele de proiectare privind drumurile: 

- va asigura legătura între DJ 242 C și satul Brădești; 
- trebuie să asigure continuitatea traficului, atât sub aspectul masei maxime 

admise (11,5 tone sarcină pe osie), cât şi a vitezei de rulare, a vizibilităţii, 
etc. 

Construcţia drumului judeţean înseamnă construirea: 
- platformei drumului judeţean; 
- modernizarea și reabilitarea unui pod peste râul Trestiana. 

 Toate soluţiile tehnice vor fi agreate prin avize şi acorduri de către toţi factorii 
interesaţi în zonă (organisme centrale şi teritoriale) dintre care amintim: 

o Delgaz Grid SA; 
o Telekom România Communication SA; 
o Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad; 



o Inspectoratul Județean în Construcții Vaslui. 
   
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii 

Costurile unor investiții similare realizate – cca. 30.000.000 lei inclusiv TVA. 
 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor 
studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor 
prevăzute de lege 

Expertiză tehnică, temă de proiectare, studiu geotehnic, studiu topografic, 
D.A.L.I., documentații pentru obținere avize și acorduri – 70.000 lei inclusiv TVA. 

 
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate 

Sursele identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate sunt din bugetul local.  
 

4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC AL 
TERENULUI ŞI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE  

Regimul Juridic 
Terenul în suprafață totală de 86.984 mp aferent lucrărilor propuse a se executa 

este situat în intravilanul și extravilanul comunei Vinderei – satele Vinderei și Brădești. 
 Terenul repectiv este proprietatea publică a județului și în administrarea 
Consiliului Județean Vaslui. 
 Regimul economic 

Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință neagricol – căi de 
comunicație rutieră – drum. 
 Regimul tehnic 

Lucrările propuse a se executa constau în reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242 G pe o lungime de 7,00 km, amenajare accese la proprietăți, realizarea 
de semnalizări rutiere și refacere de șanțuri și podețe, inclusiv un pod la pozitia km 
3+100 in lungime de 17,00 m. 

Utilități existente în zona amplasamentului – rețea electrică, telefonie, gaze 
naturale, rețele alimentare cu apă și canalizare. 
 
5. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI / AMPLASAMENTELOR 

PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:  
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) 

Obiectul prezentei documentații este reabilitarea și modernizarea drumului 
județean DJ 242G care are o lungime de 7,634 km și este împărțiț în 2 tronsoane:  



 Tronson 1: DJ 242G  - km 0+000 – km 4+220 

 Tronson 2: DJ 242G – km 4+220 – km 7+634 

 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 
Judeţul Vaslui este situat în estul României, la graniţa cu Republica Moldova şi 

are o suprafaţã de 5.318 kilometri pãtraţi, reprezentând 2,23% din suprafaţa ţãrii. 
 Se învecinează cu:  
• la Sud cu județul Galați,  
• la Vest și Sud-Vest cu județul Neamț, Bacău și Vrancea,  
• iar la Nord cu județul lași. 
Limita estică este marcată de către Valea Prutului care este în același timp și 

granița naturală cu Republica Moldova. 
 

c) surse de poluare existente în zonă 
Nu există. 
 

d) particularităţi de relief 
Drumul județean DJ 242 G propus spre reabilitare și modernizare se află pe un 

teren predominant de câmpie. 
 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a 
utilităţilor 
În zonele studiate sunt amplasate sectorial linii/cabluri de comunicații de energie 

electrică pe stâlpi, respectiv rețea de apă potabilă, canalizare și gaz. 
 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate 

 Toate rețelele privind apa, canal, telefonie, gaz, electrica și altele.  
 Dacă în perioada execuției lucrărilor vor fi identificate anumite rețele (care nu 
erau cuprinse în avize și/sau nu sunt îngropate la adâncimi minime prescrise de 
normativele în vigoare), ele vor fi protejate sau relocate prin sarcina deținătorului 
de rețele, după ce se analizează situația împreună cu factorii implicați în derularea 
investiției. 

 
g) posibile obligaţii de servitute 

Nu este cazul. 
 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 
constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor 
face lucrări de intervenţii, după caz 



Lucrările se vor desfășura pe platforma existentă a drumurilor, pe suprafețele de 
teren aferente cărților funciare.  

 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 

urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent 
Reabilitarea și modernizare drumului județean respectă în totalitate 

reglementările urbanistice.   
 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 
specifice în cazul existenţei unor zone protejate 
În zona lucrărilor nu există monumente istorice/de arhitectură, situri arheologice 

sau arii protejate. 
 

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS, DIN 
PUNCT DE VEDERE TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL 
a) destinaţie şi funcţiuni 

 Drumul propus pentru reabilitare și modernizare servește la circulația rutieră 
auto pentru populația rezidentă și pentru cei care tranzitează zona. 

 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate 

 În concordanță cu prevederile temei de proiectare aferente obiectivului de 
investiții propus, precizăm următoarele:  

Obiectul prezentei documentații este reabilitarea și modernizarea drumului 
județean DJ 242G care are o lungime de 7,634 km și este împărțiț în 2 tronsoane:  

 Tronson 1: DJ 242G  - km 0+000 – km 4+220 

 Tronson 2: DJ 242G – km 4+220 – km 7+634 

 • se preconizează reabilitarea și modernizarea drumului existent, în lungime 
totală de aproximativ 7,634 km cu îmbrăcăminte bituminoasă, sisteme de colectare 
și evacuare a apelor din zona drumului, lucrări de consolidări (dacă este cazul);  
 • în vederea stabilirii unor soluții în cadrul Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), se va întocmi în mod obligatoriu expertiză 
tehnică ce va conține concluzii și recomandări tehnice și care vor determina soluțiile 
propuse pentru proiectare;  
 • se vor respecta prevederile legale în domeniul proiectării drumurilor și 
adaptarea soluțiilor recomandate la situația reală din teren (legislația pentru 
stabilirea) elementelor de calcul, clasa tehnică a drumului, capacitatea tehnică, 
viteza de proiectare, etc);  



 • în vederea stabilirii sistemului rutier se va întocmi obligatoriu studiu 
geotehnic;  

 În secțiune transversală, drumul județean propus spre reabilitare și modernizare 
este preconizat a fi constituit din următoarele elemente:  

 ▪   2 benzi de circulație, câte 1 bandă pentru fiecare sens de circulație, de 
3,00 lățime fiecare;  
 ▪    acostamente cu bandă de încadrare, câte 1 acostament pentru fiecare 
sens, de 1,00 m pentru fiecare parte;  
 ▪  taluzurile pentru racordarea la relieful natural existent în zonă și 
asigurarea planeității, unde este cazul; 
 ▪   șanțurile existente se vor păstra în funcțiune dar se vor aduce la forma și 
dimensiunile necesare prevederilor din proiect, iar șanțurile și rigolele noi (după 
caz) vor ave tipul, forma și dimensiunile potrivit noilor cerințe de preluare a apelor 
pluviale;  
 ▪  pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din șanțuri se vor prevedea 
podețe tubulare/dalate; 

               ▪  în total, platforma carosabilă va avea 8,00 m lățime; 
    ▪  se vor executa lucrări de consolidări/susțineri/apărări de maluri, funcție 
de situația din teren;  
               ▪  se vor realizare accesuri la proprietăți;  
               ▪  drumurile laterale se vor executa cu respectarea sistemului rutier al 
carosabilului pe o lungime de 25 ml și o lățime de 4 ml.  

Traseul longitudinal va fi proiectat conform normativelor tehnice de proiectare, 
în funcție de clasa tehnică în care va fi încadrat drumul conform soluțiilor de 
proiectare. Se va asigura vizibilitatea normată.  

În vederea asigurării siguranței circulației, drumul propus reabilitării și 
modernizării va fi dotat cu elementele de semnalizare corespunzătoare.  

Proiectarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului se va face pe 
amplasamentul actual. 

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 
destinaţiei/funcţiunilor propuse 
Durata de funcționare a investiției va fi de 20-30 de ani, conform H.G. nr. 

2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare. 

 
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice 

Nu este cazul. 
 



7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII PUZ ŞI A ALTOR STUDII 
SPECIALE 

Sunt necesare următoarele studii de teren: 
 Studiul topografic – cuprinde planuri topografice cu amplasamentul, listele cu 

repere în sistem de referință național – STEREO 70 utilizând punctele determinante la 
îndesirea rețelei. 

 
 Studiul geotehnic – în vederea investigației din punct de vedere geotehnic a 

terenului de fundare pentru amplasamentul aflat în discușie, în condițiile respectării 
prevederilor standardelor și normativelor în vigoare. 

 
 Expertiza tehnică – se elaborează în conformitate cu prevederile Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare – art. 18 alin. (2), care are următorul conținut: „ Intervenţiile la construcţiile 
existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, 
consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare 
termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, 
după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare 
totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert 
tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic 
pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care 
necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, 
după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea 
tehnică a construcţiei.” 

 
 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – este documentația 

tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei 
tehnice a construcției existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de 
specialitate în raport cu specificul investiției. 

 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă potrivit 
competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – ing. Vieru Mariana Director Executiv 01.10.2020  
Verificat – ing. Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 01.10.2020  
Întocmit, 2 ex – ing. Caraiman Raluca Consilier 01.10.2020  
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Str. Castelul Grecilor nr. 30G, Vişan, corn. Bârnova jud. laşi 
Cont: R014INGB0000999904369151 

ING BANK 

Elaborată conform conţinutului-cadru - Anexa nr. 2 din HG 907/2016- privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

1. Informaţii generale

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitare şi modernizare DJ 242G: 

Vinderei (DJ 242C km 0+000} - Brădeşti 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Judeţul Vaslui 

1.3. Beneficiarul invest�tiei: 

1.4.E!aboratorul temei de proiectare: 

Judeţul Vaslui 

S.C. MABAS S.R.L. 

2. Date de identificare a obiectivului de investi,tii

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al

construcţiei existente, documentaţie cadastrală. 

Regimul juridic: Terenul în suprafaţă totală de 86.984 mp aferent lucrărilor propuse a se 

executa este situat în intravilanul şi extravilanul comunei Vinderei - satele Vinderei şi Brădeşti 

Terenul respectiv este proprietate publică a judeţului în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui. 

Regimul economic: Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosinţă neagricol -

căi de comunicaţie rutieră - drum. 

Regimul tehnic: Lucrările propuse a se executa constau în reabilitare şi modernizare drum 

judeţean DJ 242G pe o lungime de aproximativ 7,6 km, amenajare accesuri la proprietăţi, 

realizarea de semnalizări rutiere şi refacere şanţuri şi podeţe, inclusiv podul de la km 3+ 100, in 

lungime de 17,00 m. 

Obiectul prezentei documentaţii este reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 

242G care are o lungime de 7,634 km şi este împărţiţ în 2 tronsoane: 

> Tronson 1: DJ 242G - km 0+000 - km 4+220;

> Tronson 2: DJ 242G - km 4+220 - km 7+634;
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