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HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori 
                     tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi „Lucrări 
                      de modernizare drumuri județene pe DJ544A și DJ644” și a                 
                      documentației  tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-        
                      economici pentru  obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare  
                      drumuri județene pe  DJ546C”, propuse a fi incluse pentru finanțare prin  
                      Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a  
                      Guvernului nr. 28/2013 
  
 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive nr.2391/16.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr. 2392/16.03.2017; 

-    Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 2393/16.03.2017; 
           -    Raportul nr. 2594/22.03.2017 al Comisiei pentru studii economico- sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului ; 
           -    Raportul nr. 2609/22.03.2017 al Comisiei  pentru organizarea si dezvoltarea 
 urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea 
 monumentelor istorice si de arhitectura ;              
             - Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 
nr.11322/08.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1207/09.02.2017; 
             - Proiectele tehnice-faza studiu de fezabilitate nr.108/1/2013 si 108/2/2013 
întocmite de SC OLT PROIECT SLATINA SRL; 

 -  Devizele generale actualizate și revizuite pentru obiectivele de investiții noi 
„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 544A și DJ644”, întocmite de SC 
PROEX SRL; 

-  Devizul general pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare 
drumuri județene pe DJ 546C”, întocmit de SC PROEX SRL; 

-   Prevederile art. 2 lit. a) și art. 9 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului      nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-   Prevederile art. 9 - 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;  
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- Prevederile art. 1 alin.(1) din Hotărârea  Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 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. (1) Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivele de 
investiții noi „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ544A și DJ644”, propuse a fi 
incluse pentru finanțare 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 actualizați.  
       (2) Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții nou 
„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C”, propus a fi inclus pentru finanțare 
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.  
 Art. 2. Principalii indicatori  tehnico - economici pentru obiectivele de investiții 
„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ 544A,DJ 644 și DJ546C” sunt prevăzuţi în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
 

 Art. 4. 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 Instituției 
Prefectului- Județul Olt. 

 
 

                                                         
PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 
 

                                                                                                   
                                                

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al judeţului 
                                                                           Gabriel BULETEANU 

 
 

 
 
Slatina, 23.03.2017 
Nr.39 
M.C./D.D./2ex. 
 
 

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



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                            Anexa  
Direcţia Tehnică și Investiții                                         la Hotărârea nr.39/23.03.2017 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiții noi             
„Lucrări de modernizare drumuri județene DJ 544A, DJ644 si DJ546C”  

propuse a fi incluse pentru finantare de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare Locală,  

aprobat conform O.U.G. nr. 28/2013 
 
1. Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-
Vădăstrița, conform Devizului general actualizat și revizuit: 
a) Valoarea totală  a investiției =  24.103.200 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 
  -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =23.381.970  lei ( inclusiv TVA);  
  -valoare finantata de la bugetul local = 721.230 lei ( inclusiv TVA) 
b) Indicatori cantitativi 
         - Lungime drum =16 km 
         - Lăţime drum    =  6 m 
         - acostamente = 2 x 1m 
         - sant pereu =  1000 m 
         - podet tubular Ø 800 mm = 2 buc         
2. Modernizare drum județean DJ644, km.33+345-37+125, L=3,780 km, Morunglav- 
Cîrlogani, conform Devizului general actualizat și revizuit: 
a) Valoarea totală a investiției =  6.016.320  lei (inclusiv TVA) , din care:                                                             
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice =5.836.840  lei ( inclusiv TVA); 
  -valoare finantată de la bugetul local 179.480 lei ( inclusiv TVA). 
b) Indicatori cantitativi 
        - Lungime drum = 3,780 km 
        - Lăţime drum =  6 ml 
        - acostamente = 2 x 1m 
        - sant pereu = 1600 m 
        - podete tubulare = 4 buc. 
        - podet dalat = 1 buc. 
3. Modernizare drum județean DJ546C, km.0+000-5+950, L=5,950 km, Potcoava-
Perieți, conform Devizului general:   
a) Valoarea totală  a investitiei =  9.145.850 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 
   -valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  =8.858.530 lei  (inclusiv TVA);  
  -valoare finantată de la bugetul local = 287.320 lei (inclusiv TVA). 
b) Indicatori cantitativi: 
        - Lungime drum = 5,950 km 
        - Lăţime drum   =  6 m 
        - acostamente = 2 x 1m 
        - sant pereu = 600 m 
        - podet tubular =2 buc. 
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