
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 177/2020       
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiție "REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
 DJ 242G : VINDEREI ( DJ 242 C KM 0 + 000 ) - BRĂDEȘTI" 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16974 din 29.10.2020 al președintelui consiliului județean; 
- raportul de specialitate nr. 17001 din 30.10.2020 al Direcției Tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizul nr. 10 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 Judeţean Vaslui nr. 159/2020 privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 
242 G : Vinderei ( DJ 242 C km 0 + 000 ) – Brădești"; 

în conformitate cu prevederile: 
- 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; 

- 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 D.A.L.I.) a obiectivului de 
investiție "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei ( DJ 242 C km 0 + 000 ) – Brădești", 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție 
"Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei ( DJ 242 C km 0 + 000 ) – Brădești", 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 
 
 

 
 



Documentatie de Avizare a 
, 

Lucrărilor de Interventii 
, 

,,REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 242G: 

VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) - BRĂDEŞTI 
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SC MABAS SRL , J22/893/2014, R033215995

Str. Castelul Grecilor nr. 30G, Vişan, corn. Bârnova jud. laşi 
Cont: R014INGB0000999904369151 

ING BANK 

Denumirea Proiectului: 
„Reabilitare şi modernizare DJ 

242G: Vinderei {DJ 242 C km 

0+000) - Brădeşti" 

Beneficiar: UA T Jude,tul Vaslui 

Amplasament: Jude,tul Vaslui 

Proiectant General: S. C MABAS 

S.R.l., Str. Iarmaroc, nr. 44, 

et 1, cam 100, Iaşt Jude,tul Iaşi 

Faza de Proiectare 

Documenta,tie de Avizare a 
Lucrărilor de Interven,tii (DALI) 

      Anexa nr.1 
 la Hotărârea nr. 177/2020 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































      Anexa nr.2 
 la Hotărârea nr. 177/2020 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție " REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G : 

VINDEREI ( DJ 242C KM 0+000 ) – BRĂDEȘTI " 

BENEFICIAR – U.A.T. JUDEȚUL VASLUI 
Amplasament – Județul Vaslui, Comuna Vinderei, Satele Vinderei și Brădești – în 
intravilan și extravilan  

1. Valoarea totală a investiției
▪ Total general 27.200.989,80 lei ( inclusiv TVA )
▪ Din care C+M 23.613.751,76 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

TRONSON 1 – DJ 242 G km 0 + 000 ÷ km 4 + 220 
- Lungime: 4,220 km;
- Lățime parte carosabila: 2 x 3,00 m;
- Lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m;
- Lățime acostamente: 2 x 0,75 m;
- Panta transversală pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Panta transversală pe zona acostamentelor impermeabilizate este de 2,50%,

iar pe acostamentele din balast și beton de 4%;
Pod pe DJ 242G A km 2+974 peste râul Trestiana – Lungimea totală a podului 

este de 12,60 m, formată din o deschidere de 9,00 m, lățime pod de 8,90 m măsurată 
între parapeții pietonali. 

TRONSON 2 – DJ 242 G km 4 + 220 ÷ km 7 + 634 
- Lungime: 3,414 km;
- Lățime parte carosabila: 2 x 3,00 m;
- Lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m;
- Lățime acostamente: 2 x 0,75 m;
- Panta transversală pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Panta transversală pe zona acostamentelor impermeabilizate este de 2,50%,

iar pe acostamentele din balast și beton de 4%;

Surse de finanțare a investiției 
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, valoarea totală 
fiind de 27.200.989,80 lei ( inclusiv TVA ), din care C+M 23.613.751,76 lei ( inclusiv 
TVA ).   


