
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori 
                       tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou  
                      ,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km,  
                        Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de 
                        Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 
  
 
 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive nr.10431/16.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.10432/16.10.2017; 

 -  Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 10433/16.10.2017; 
 - Raportul nr. 10725/24.10.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectură; 

 - Raportul nr. 10827/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanțe, integrare   europeană, administrarea domeniului public și privat; 

 - Raportul nr. 10840/25.10.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 
            - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
7269/20.07.2017; 
            - Documentația de avizare lucrări de intervenție nr.20/06.10.2017, întocmită de 
către SC PAMTO EXPERT DRUPO SRL, înaintată cu adresa nr.21/06.10.2017, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.10239/11.10.2017; 

-   Prevederile art. 2 lit. a) și art. 9 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 național 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), art. 5 alin.(1), alin. (2)- (4), art. 7 alin. (2) lit. b) și art. 9 
alin. (1)-(2) și alin.(4) din Hotărârea  Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investitii finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului   
nr. 79/2017;  



- Prevederile art. 44 alin. (1) și art.45 din Legea finanțelor publice locale nr. 
273/2006, 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 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 pentru obiectivul de investiții 
nou ,,Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-
Vădăstrița”, 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 indicatori tehnico - economici actualizați, prevăzuți 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 Instituției 
Prefectului- Județul Olt. 
 

                                                                                                        
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
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                                                                           Secretar al judeţului 
                                                                           Marinela - Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru” 
                                       


