
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivele de 
investiții „Construire podețe tubulare noi pe drumurile județene din județul Olt:                
DJ 546C , DJ546E, DJ643,DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, 

DJ703B, DJ703D, DJ642A ,, 
 

 
 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.8284 din 22.08.2017 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 8285/22.08.2017; 
           -  Raportul nr. 8286/22.08.2017 al Direcției Tehnică și Investiții din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
           - Raportul nr. 8316/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea și 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 
           -  Raportul nr. 8365/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare   europeană, administrarea domeniului public și privat; 
           - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la 
aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, 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.1 alin. (1), art. 5 alin.(1) lit. a), alin. (2)-(4) și art. 7 alin. (1), 
alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Hotărârea de Guvern 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 H.G. nr.79/2017, 

 
          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 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 



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

 
 Art.1. -  Se aprobă documentația tehnico- economică, faza SF pentru 
obiectivele de investiții  „Construire podețe tubulare noi pe drumurile județene: 
DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, 
DJ703B, DJ703D, DJ642A cu principalii indicatori tehnico-economici : 
Principalii indicatori tehnico-economici : 

- Valoarea investiției  cu TVA    = 565.663,44 lei cu TVA 
din care : 

             - Construcții-montaj  = 486.468,83 lei cu TVA 
- durata de execuție - 4 luni 
1. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră  din balast: 

-  Ø 600     -  8 buc. , L= 9,00 m, valoare = 110.814,58 lei cu TVA 

-  Ø 800      - 10 buc. , L= 9,00 m , valoare = 124.987,48 lei cu TVA 

-  Ø 1000    - 2 buc. ,  L= 9,00 m , valoare = 29.906,24 lei cu TVA 

2. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră din 

mixtură asfaltică: 

-   Ø 600     - 7 buc. , L= 9,00 m , valoare = 103.396,54 lei cu TVA 

-   Ø  800    - 3 buc. , L= 9,00 m , valoare = 50.820,19 lei cu TVA 

3. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră din beton 

rutier 

- Ø 600   - 1 buc. , L= 9,00 m , valoare = 14.913,73 lei cu TVA 

- Ø 800 – 1 buc. , L= 9,00 m , valoare =    17.111,42 lei cu TVA 

4. podeț tubular nou din două tuburi Ø 1000 pe tronson de drum județean cu 

structură rutieră  din balast 

- Ø 1000  – 2 buc.  ,L= 9,00 m , valoare = 27.329,42 lei cu TVA 

Art.2. -  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                                                                                                  
                   
                                                                                                                                                           

                                                                           
                                                                                                 CONSTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                 Secretarul Județului 
                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

 
Slatina, 24.08.2017 
Nr. 126 
N.M./ 2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru” 


