
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr. 176/2020      
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor 
 tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "SENS GIRATORIU DJ 248" 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16973 din 29.10.2020 al președintelui consiliului

județean; 
- raportul de specialitate nr. 16998 din 30.10.2020 al Direcției Tehnice din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizul nr. 11 din 09.10.2020 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului

Județean Vaslui; 
- 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 și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.158/2020 privind aprobarea Notei
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "SENS GIRATORIU DJ 248"; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 7 și anexa nr. 4 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; 

- 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; 

        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 S.F.) a obiectivului de 
investiție "SENS GIRATORIU DJ 248", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție "SENS 
GIRATORIU DJ 248 ", prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Tehnice, precum și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea 
aducerii la îndeplinire.      

 Vaslui, 09 noiembrie 2020 

     PREȘEDINTE, 
  Dumitru Buzatu 

      Contrasemnează, 
 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Diana-Elena Ursulescu 
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       Anexa nr.2 
  la Hotărârea nr. 176/2020 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 
" SENS GIRATORIU DJ 248 " 

BENEFICIAR – U.A.T. JUDEȚUL VASLUI 
Amplasament – Amplasamentul investigat este poziționat în intravilanul 
localității Podeni, comuna Vulturești, județul Vaslui, zona în care drumul 
județean DJ 248 se intersectează cu drumul național DN 15D la km 43+250. 

1. Valoarea totală a investiției
▪ Total general 1.083.098,21 lei ( inclusiv TVA )
▪ Din care C+M     915.768,13 lei ( inclusiv TVA )

2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
Durata estimată de execuție a obiectivelor de  investiției este de 12 luni.

3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
 Nr. de construcții noi: 1 
Actualul amplasament permite asigurarea elementelor geometrice 

necesare  asigurării unor valori minime recomandate. 
▪ Raza interioară a girației:   6.00 m; 
▪ Raza exterioară a girației :  13.75 m 
▪ Raza de racordare intrare / ieșire :     15.00 / 20.00 / 25.00 / 30.00 m;
▪ Lățimea căii inelare:    5.95 m; 
▪ Lătimea căii la intrare:   4.00 m; 
▪ Lățimea căii la ieșire:   4.50 m; 
▪ Supralărgire interior:    2.00 m; 
▪ Supralărgire exterior:   variabil , max 2.00 m; 
▪ Lungimea insulei separatoare denivelate:  20.00 m; 
▪ Lungimea marcajului insulei separatoare:  25.00 / 32.00 / 40.00 m. 

Sistemul rutier propus pentru extinderea părții carosabile în intersecție 
este alcătuit din: 

- 4 cm BA 16
- 6 cm BAD 22,4
- 8 cm AB 31,5
- 15 cm strat din piatra sparta
- 30 cm balast

Surse de finanțare a investiției 
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, valoarea 
totală fiind de 1.083.098,21 lei (inclusiv TVA), din care C+M 915.768,13 lei 
(inclusiv TVA). 


