
                 

 

 

 

 

 

     
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea documentației  tehnico - economice pentru 

investiția “Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA 
MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B),  

KM 0+000 – KM 45+728” 
 
 
PROIECT “Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE 
– PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728” 
Programul Operațional Asistenta Tehnica 2014-2020 
Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii 
fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv 
instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare  nr. 9162/18.08.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ raportul comun nr. 9166/18.08.2022 al Directiei Economice Buget-

Finante si Serviciului Dezvoltare Regională;  
➢ Avizul  nr.9315/23.08.2022  al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat ; 

➢ Avizul nr. 9308/23.08.2022 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

➢ Avizul nr. 9297/23.08.2022 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

➢ Avizul nr. 9295/23.08.2022 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Proiectul nr. TC 17/2022 - “Modernizare drum județean DJ 657, RECEA 
(DJ 653) VALEA MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), 
KM 0+000 – KM 45+728”, faza D.A.L.I., elaborat de către S.C. Transcom 
Caraiman S.R.L.; 



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

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1 alin.(1), art.5, art.7 alin. (2) și art. 9 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, modificată și completată prin 
Hotărârea Guvernului nr.79/2017, 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) , alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și 

(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și 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 OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția 
“Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE – 
PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728”, faza 
D.A.L.I. (Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție), cu principalii 
indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica Direcției Tehnice si Investiții, 
Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
       Contrasemnează,  

Secretarul  General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
Slatina, 25 august  2022 
Nr. 120 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” . 
 

/L.D. ( 2 ex.)  



 
Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.120/25.08.2022  

 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE 
INVESTIȚII ”Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA 
MARE-PRISEACA-POBORU- SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728” 

 
 
 

Beneficiar – Consiliul Județean Olt 
Proiectant – S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L.  
Faza de proiectare- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I.) 
Amplasament: Județul Olt,  drumul   județean  DJ 657, RECEA (DJ 653) 

VALEA MARE – PRISEACA – POBORU - SPINENI (DN 67B), KM 0+000 –      
KM 45+728    
 
 
    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de 
investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care 
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

Valoarea totala (INV), fără T.V.A. =    139.069.885,000 lei  
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. =  165.345.359,300 lei  
 
Din care C+M =   129.652.500,000 lei fără T.V.A. 
Din care C+M =   154.286.475,000 lei inclusiv T.V.A. 

 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 
 Nu este cazul.  
  
   c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 
 

Indicatori financiari 

• Valoarea actualizată netă (VAN ) = - 35.556,409 < 0; 

• Rata internă de rentabilitate (RIR ) = 0,63% < rata de actualizare 5 %; 

• Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an din cei 25 ai previzionării; 

• Raportul cost/beneficii este subunitar (0,79 < 1) pentru toţi anii luaţi în 
considerare; 



• Valoarea investiției = 139.069.885,000 lei (fără TVA) din care C + M =   
129.652.500,000 lei (fără TVA). 

 
    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în 
luni: 

Executia lucrarilor va dura 26 luni. 
 
 
 
 

Șef Serviciu Dezvoltare Regională , 
Daniela LUNGU 

 
 


