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HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu  principalii  
indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivele de investiţii „lucrări 
de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, 
DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C ” finanțate prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 

 
 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive nr.2261/14.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr. 2262/14.03.2017; 

-    Raportul Directiei Tehnice și Investiții nr. 2263/14.03.2017; 
           -    Raportul nr. 2593/22.03.2017 al Comisiei pentru studii economico- sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului ; 
           -    Raportul nr. 2608/22.03.2017 al Comisiei  pentru organizarea si dezvoltarea 
 urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea 
 monumentelor istorice si de arhitectura ;              
             - Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene  nr.2657/12.01.2017 si adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor Europene nr.7552/30.01.2017, inregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 920/31.01.2017; 

 - Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
973/02.11.2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 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; 

 -  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.132/28.08.2014 cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivele de investiții ,, lucrări de modernizare drumuri județene”; 

-  Devizele generale actualizate cu TVA  19% 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. 8-12 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, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

-  Prevederile art. 1 alin.(1) si art.15 alin.(2) din Hotărârea  Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
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economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare;  

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

 - Prevederile art. 291 alin.(1) lit.(b) 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 pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A,  DJ653, 
DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” 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 

   Marius OPRESCU 
 

                                                                            
                             
                                                

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru” 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                              Anexa  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                           la  Hotărârea nr.38/23.03.2017 
 

Principalii indicatori tehnico-economici conform Devizelor generale actualizate cu 
TVA 19% pentru lucrările rest de executat pentru obiectivele de investiţii „lucrări  de 

modernizare drumuri  judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A,  DJ653, DJ546E, 
DJ703D, DJ678E și DJ643C”  

finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene 
prin Programul național de dezvoltare locală aprobat conform OUG nr. 28/2013 

 
1. Modernizare drum județean DJ703B,  km 39+935-41+275, L= 1,340 km ,Bărăști-limita 
Judet Argeș, 
a) Valoarea totală  a investitiei =  1.072.833,24 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 
 -valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.011.970,77 lei  
 (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  =34.826,69 lei  (inclusiv TVA);  
  -valoare finantată de la bugetul local = 26.035,78 lei (inclusiv TVA). 
b)Durata de execuție     = 36 luni 
c)Indicatori cantitativi: 
        - Lungime drum judeţean propus pentru execuţie  = 1,340 km 
        - Lăţimea carosabilului propus pentru execuţie    =  6,50 ml 
        - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  
 
  2. Modernizare drum județean  DJ642A , km 16+200-20+134 , L= 3,934 km , Vlădila-
Rotunda   
a)Valoarea totală a investiției =  2.995.901,47  lei (inclusiv TVA) , din care:                                                             
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =2.928.322,18  lei ( inclusiv TVA); 
  -valoare finantată de la bugetul local = 67.579,29 lei ( inclusiv TVA). 
b)Durata de execuție     = 36 luni 
c Indicatori cantitativi 
        - Lungime drum = 3,934 km 
        - Lăţime drum =  6,50 ml 
        - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  
 
3. Modernizare drum județean  DJ651B, km 12+470-15+254 , L= 2,784 km , Preotești-
Iancu Jianu 
a)Valoarea totală  a investitiei =  2.546.675,74 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 
  - valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=2.270.553,99  
lei (inclusiv TVA); 
  -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =225.980,13  lei ( inclusiv TVA);  
  -valoare finantata de la bugetul local = 50.141,62 lei ( inclusiv TVA) 
b)Durata de executie     = 36 luni 
c)Indicatori cantitativi 
         - Lungime drum = 2,784 km 
         - Lăţime drum    =  6,50 ml 



         - Sanț pereu – 330 ml 
        - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  
 
4. Modernizare drum județean DJ657B, km 0+078-8+000, L= 7,922 km , Profa-Bărăști 
a)Valoarea totală a investitiei  = 6.512.594,53 lei ( inclusiv  TVA), din care:  
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =6.418.392,89  lei ( inclusiv TVA) ; 
   -valoare finantată de la bugetul local = 94.201,64 lei ( inclusiv TVA).           
b)Durata de execuție     = 36 luni 
c)Indicatori cantitativi 
       - Lungime drum = 7,922 km 
       - Lăţime drum    =  6,50 ml 
       - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16. 
 
5. Modernizare drum județean DJ653, km 40+050-49+000 , km 62+667-66+120 , 
 L= 12,403 km , Izvoarele-Stoicănești , Radomirești (Călinești)-lim. Jud. Teleorman 
Tronsonul 1: Comuna Izvoarele-comuna Stoicănești, km.40+050-49+000 
a)Valoarea totală a investiției  pentru tronsonul 1 =6.647.747,09 lei (inclusiv  TVA), din 
care:    
  - valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.866.160, 96  
lei (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =4.632.052,13  lei ( inclusiv TVA); 
  -valoare finantată de la bugetul local = 149.534 lei ( inclusiv TVA) 
b)Durata de executie:36 luni 
c)Indicatori cantitativi: 
         -Lungime drum=8,950 km 
         -Latime drum=6,50 ml 
         -Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  
 
Tronsonul 2: Comuna Radomirești-limită județ Teleorman, km.62+667-66+120 
a)Valoarea totală a investiției pentru tronsonul 2 =  2.867.299,81 lei ( inclusiv TVA), din 
care: 
  - valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.582.037,03  
lei (inclusiv TVA); 
  -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =1.228.469,76  lei ( inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul local = 56.793,02 lei (inclusiv TVA) 
b)Durata de executie   = 36 luni 
c)Indicatori cantitativi: 
          - Lungime drum= 3,454 km ,              
          - Lăţime drum    =  6,50 ml 
          - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  
 
6. Modernizare drum județean DJ546E, km.16+750-24+613, L=7,863 km, Oporelu-
Miești-Albești 
  a)Valoarea totală a investiției= 15.220.058,91 lei (inclusiv TVA), din care: 
  -valoare  finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratței Publice =14.759.177,91 lei (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul local = 460.881 lei (inclusiv TVA) 



 b)Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =7,863 km 
-latime carosabilul=6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
7. Modernizare drum județean DJ703D, km.10+025-23+050, L=13,025 km, Leleasca-
Cungrea 
    a)Valoarea totală a investitiei= 24.473.281,08 lei (inclusiv TVA), din care: 
  -valoare  finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice =23.719.826,08 lei (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul local = 753.455 lei (inclusiv TVA) 
 b)Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =13,025 km 
-lătime carosabil=6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
8. Modernizare drum județean DJ678E, km.11+362-15+310, L=3,948 km, Sîmburești 
      a)Valoarea totală a investitiei= 7.191.722,89 lei (inclusiv TVA), din care: 
  -valoare  finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice =6.981.358,67 lei (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul local = 210.364,22 lei (inclusiv TVA) 
 b)Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =3,948 km 
-lătime carosabil=6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
9. Modernizare drum județean DJ643C, km.3+500-4+700; km.7+700-11+300; km12+842-
13+297, L=5,255 km, Horezu-Dobrețu 
      a)Valoarea totală a investitiei= 9.456.764,40 lei (inclusiv TVA), din care: 
  -valoare  finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice =9.175.078,40 lei (inclusiv TVA); 
   -valoare finantată de la bugetul local = 281.686 lei (inclusiv TVA) 
 b)Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =5,255 km 
-lătime carosabil=6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
              
 

Director   Executiv 
                                                           Cornel MOTOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.C./D.D./2ex 


