
 

 

                                                               

                                                          

 

                                                                

 

                                                      HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico- economice pentru obiectivele de investiţii: 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 546,km 117+270 , comuna Teslui; 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 678E,km 19+450 , comuna Dobroteasa; 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 703C,km 47+000 , comuna Cungrea; 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10989 din 12.10.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 10990 

din 12.10.2015; 
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt nr.  10991/12.10.2015 
- Raportul nr.11790/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11714/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget   –

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
     -   Raportul nr.11799/28.10.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectura 

-Proiectele nr.33/1/2015 ,33/2/2015 , 33/3/2015 – Faza SF întocmite de S.C. SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT SRL; 

- Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.8 /10.02.2015 cu privire la  aprobarea bugetului 
Judetului Olt, pe anul 2015 si estimările pe anii 2016-2018 , cu rectificările ulterioare; 

-Prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările 
și completările ulterioare ; 

- Prevederile art.4  din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru  obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ; 

          În temeiul prevederilor  art. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit.f),  art.97 alin.(1) , art. 98 coroborat cu art.45 
alin. (2) și art.115 alin (1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e 



 Art.1. -  Se aprobă documentaţia tehnico- economică , faza SF pentru obiectivul de 
investiţii : ,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și 
versanților pe drumul județean DJ 546, km 117+270 , comuna Teslui,,, cu principalii 
indicatorii tehnico-economici : 
1.Valoare totală cu TVA    = 1.068.854 lei 

din care : 
- Construcții-montaj  = 868.220  lei 

           din care: 
- Organizare de șantier = 12.830 lei 
- Cheltuieli diverse și neprevăzute = 94.980 lei 

2.Durata de realizare = 6 luni 
3.Indicatori cantitativi  

- Lungime zid sprijin , L= 45,00 ml 
- Drenuri în săpătură      9 buc. 
- Lungime drum               110 ml 
- Refacere parte carosabilă   120  mp  
- Lungime șanțuri pereate    190 ml 

Sursa de finanțare : bugetul local al județului Olt. 
      Art.2. -  Se aprobă documentaţia tehnico- economică , faza SF pentru obiectivul de investiţii 
:,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 678E, km 19+450 , comuna Dobroteasa,, , cu principalii indicatori tehnico-
economici: 
1. Valoare totală cu TVA    = 2.271.144 lei 

din care : 
- Construcții-montaj  = 1.905.137  lei 

           din care: 
- Organizare de șantier = 28.154 lei 
- Cheltuieli diverse și neprevăzute = 201.898 lei 

2.Durata de realizare = 6 luni 
3.Indicatori cantitativi  

- Lungime zid sprijin , L= 110,00 ml 
- Drenuri în săpătură      14 buc. 
- Lungime drum            120 ml 
- Refacere parte carosabilă   600,00  mp  
- Lungime rigole pereate    120 ml 

Sursa de finanțare : bugetul local al județului Olt. 
 
Art.3. -  Se aprobă documentaţia tehnico- economică , faza SF pentru obiectivul de investiţii 
:,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și  versanților pe 
drumul județean DJ 703C, km 47+000 , comuna Cungrea,,, cu principalii indicatori tehnico-
economici: 
1. Valoare totală cu TVA    = 1.361.982 lei 

din care : 
- Construcții-montaj  = 1.119.242  lei 


