
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.155/2007 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de 
investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B  CREŢEŞTII 

DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-KM 55+780” 
 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” – Domeniul major de 
intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”; 

având în vedere Avizul Consiliului tehnico- economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui nr.16 
din 22.11. 2007; 
 având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  
Consiliul judeţean Vaslui,    

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 
“Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-
KM 55+780”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2 – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1  se face din : Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, bugetul de stat şi bugetul  local al judeţului 
Vaslui. 

        Vaslui, 18 decembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                       Contrasemnează:                  
                                Secretarul judeţului Vaslui, 

                                      Gheorghe Stoica 
 



Anexă la Hotărârea nr.155/2007 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI  
PRIVIND PROIECTUL 

REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN  
DJ 244B Creţeştii de Sus  - Murgeni, km  0+000 – KM 55+780 

 
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI-                87.931.142 lei ,  
Din care C+M                        80.335.007 lei  
 
Capacităţi fizice:                                      lungime totală                    55.935,00 ml 
            Lăţime platformă                       8,00 ml 
                                                                   Lăţime parte carosabilă            6.00 ml 
            Benzi de incadrare         2 x 0,25 ml 
            Acostamente        2 x 0,75 ml 
 
Surse de finanţare:      

 72.642.409,77  lei - fonduri nerambursabile alocate prin programul Operaţional Regional 
 15.428.732,5 lei -  surse proprii (din care  13.916.987,12 lei TVA recuperabil, in baza OG 

29/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 249/2007) 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – 
economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean 

DJ 244 B  CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-KM 55+780” 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind la realizarea obiectivului de 
diminuare a disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor 
membre ale UE. 
 Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean, având un rol important în 
economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în 
cadrul regiunilor. Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 
 În vederea scoaterii din izolare a unor zone rurale  rămase în urmă din judeţul Vaslui şi a 
îmbunătăţirii accesului populaţiei la pieţe, precum şi la servicii publice (educaţie, sănătate, cultură), 
Consiliul judeţean Vaslui a  identificat proiectul  “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B   
CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-KM 55+780”. 
 Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 244 B  situat pe teritoriul 
judeţului Vaslui cu următoarele coordonate:  DN 24 B - CREŢESTII DE SUS- ŞIŞCANI- TOMŞA- 
HOCENI- DIMITRIE CANTEMIR-GUŞIŢEI- POŞTA ELAN- TUPILAŢI- POPENI- GĂGEŞTI- 
GIURCANI-  MURGENI(DN24A) KM 0+000-KM 55+780.  

Justificarea proiectului rezidă în :  
 caracteristici  tehnice şi de exploatare ale drumului necorespunzătoare din punctul de vedere al 

normelor tehnice în vigoare;  
 prezenţa unor degradări accentuate pe 22 km de drum, atît pe porţiuni asfaltice cât şi din beton   
 degradarea accentuată a  unor porţiuni însumând 22,8 km de drum, pietruit,  care este 

impracticabil pentru autoturisme 
 acces dificil la reţeaua de drumuri naţionale pentru locuitorii din zonele tranzitate. 

          Atât elementele de rezistenţă a infrastructurii şi suprastructurii sistemului rutier, cât şi elementele 
geometrice ale traseului, au fost dimensionate în conformitate cu normativele de proiectare aprobate prin 
Legea 43/1975. Modernizarea drumului se impune având în vedere  modificarea acestor parametri, 
impusă de traficul actual crescut, cât şi de creşterea capacităţilor de transport. Cei doi factori au contribuit 
la creşterea eforturilor la care este supus sistemul rutier, ducând la degradarea avansată a acestuia. Pe 
baza analizei datelor rezultate în urma recensământului de circulaţie pentru reţeaua de drumuri judeţene şi 
comunale realizat în anul 2005, am constatat că se impune reabilitarea şi modernizarea drumului  judeţean 
care fac obiectul proiectului propus.  

Pentru locuitorii judeţului Vaslui, realizarea acestui proiect ar însemna reabilitarea şi 
modernizarea drumului judeţean 244B care va asigura legătura între localităţile Creţeştii de Sus (comuna 
Creţeşti), Hoceni (comuna Hoceni), Hurdugi, Guşiţei (comuna Dimitrie Cantemir), Poşta Elan(comuna 
Vutcani), Tupilaţi, Popeni, Găgeşti(comuna Găgeşti), Giurcani(comuna Giurcani)  şi oraşul Murgeni, iar 
prin intermediul drumului european E581, cu celelalte localităţi ale judeţului.  

De asemenea, DJ244B face conexiunea cu DN26 (care asigură legătura cu judeţul Galaţi) şi cu 
DN 24A (care asigură legătura cu municipiul Bârlad), îmbunătăţind accesul populaţiei din zonele 
tranzitate la centre  urbane importante: Galaţi şi Bârlad.  

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de  88.071.142,27 lei, din 
care lucrări de construcţii- montaj   80.335.007  lei. 

Prin Avizul nr.16 din data de 22.11.2007, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean 
Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul “Reabilitare şi 



modernizare drum  judeţean DJ 244 B  CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-KM 55+780”,  
care sunt prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre propus. 

La data de 10 septembrie 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Locuintelor a lansat 
varianta oficială a Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 
– „Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 – 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură”. Ghidul prevede că “Studiul de fezabilitate (anexă a cererii de finantare) 
trebuie însoţit de avizul Consiliului tehnico-economic şi aprobarea ordonatorului principal de credite”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma 
prezentată. 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 
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