
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu  principalii  indicatori 
tehnico-economici actualizati, pentru obiectivele de investiţii „ lucrări de  modernizare 

drumuri judeţene ”, 
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului  nr. 28/2013 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.5146/16.05.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre  

nr. 5147/16.05.2016; 
           - Raportul Directiei Tehnice si Investitii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judetean Olt  nr.5148/16.05.2016; 
          -  Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.5513/24.05.2016; 
         -  Raportul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.5575/25.05.2016 ; 
         -  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr.5491/24.05.2016; 
          - Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
nr.1584/11.01.2016, inregistrata la Consiliul judetean Olt sub nr.282/12.01.2016; 
          -  Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 973/02.11.2015 
prin care a fost aprobată Lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru 
finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Olt, in perioada 2015-
2018; 

- Devizele generale actualizate cu TVA 20% pentru lucrările rest de executat, 
întocmite de SC SECȚIA DE PROIECTARE  OLT SRL ;  

- Prevederile art. 2, 9 și 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările 
ulterioare, 

- Prevederile art. 8 - art. 12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, republicate,   

- Prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului 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; 

- Prevederile art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 291 alin.(1) lit.a)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, 

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 documentaţiile tehnico - economice pentru obiectivele de investiţii 
„lucrări de modernizare drumuri judeţene”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și 
completările ulterioare,  cu principalii indicatorii tehnico - economici actualizati, prevăzuţi în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                                        
                                                                            

                             
                                                

                                                                         Contrasemnează 
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Slatina, 26.05.2016 
Nr.92 
A.V.S./N.M./2ex 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptata cu 30 de voturi ,, pentru ” 
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