
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea documentațiilor tehnico- economice cu  principalii   
                       indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea  
                       contractelor de achiziție publica de lucrări pentru proiectarea 
                       si execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene  
                       DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin  Programul     
                       Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență 
                       a Guvernului nr.28/2013 

 
 

 Având în vedere: 
 -  Expunerea de motive nr. 1571/12.02.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.1572/12.02.2018; 
-   Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 1573/12.02.2018; 
-  Raportul nr. 2206/27.02.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 

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

-  Raportul nr. 2215/27.02.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 
buget - finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat; 

- Raportul nr. 2221/27.02.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice și comerț;      

- Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
973/02.11.2015, cu modificările si completările ulterioare, prin care a fost aprobată 
Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
Programului național de dezvoltare locala, pentru județul Olt, in perioada 2015-2019; 

- 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”; 
    - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 38/23.03.2017 cu privire la: 
aprobarea documentațiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-
economici actualizați pentru obiectivele de investiții „lucrări de modernizare drumuri 
județene 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; 



 
 
 
     -  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la: 
aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

   - Proiectele tehnice cu nr.67/2017 si nr.68/2017, întocmite de SC Secția de 
Proiectare Olt SRL, pentru lucrările de modernizare pe drumurile județene DJ 703D și        
DJ 546E; 

   -  Proiectul tehnic nr.256/2017 întocmit de SC Global Service Proiect SRL, 
pentru lucrările de modernizare pe DJ 678E; 

    - Proiectul tehnic nr.227/2017 întocmit de SC Alido Proiect SRL, pentru 
lucrările de modernizare pe DJ 643C; 

    - Devizele generale actualizate după încheierea contractelor de achiziție 
publică, întocmite de SC SECȚIA DE PROIECTARE OLT SRL, SC ALIDO PROIECT 
SRL și SC GLOBAL SERVICE PROIECT SRL ;  

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

   -  Prevederile art. 8-10 și art. 12 alin. (4)-(5) 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 modificările si completările ulterioare;  

 -  Prevederile art. 1 alin.(1) și art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului              
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2017;  

 - Prevederile 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 Județean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 
 

 Art. 1. Se aprobă documentațiile tehnico - economice cu  principalii  indicatori 
tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publica de 
lucrări pentru proiectarea si execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene 
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, 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 Direcției Tehnice și Investiții și Direcției 

Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 
și Instituției Prefectului- Județul Olt. 

 
 

   PREŞEDINTE 
   Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
                                                                            
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al județului 
                                                                            Marinela - Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slatina, 28.02.2018 
Nr. 33 
M.C./D.D./2ex. 

 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 voturi “pentru” și 9 “abțineri” 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                        Anexă                                            
Direcţia Tehnică și Investiții                                        la Hotărârea nr. 33/28.02.2018  
                                                                                                                            
                                                     
 
Principalii indicatori tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica de lucrari pentru proiectarea si executia lucrarilor de  modernizare pe 

drumurile judetene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul 
național de dezvoltare locală, aprobat conform OUG nr. 28/2013 

 
 
 
1. Modernizare drum județean DJ546E, km.16+750-24+613, L=7,863 km, Oporelu-
Miești-Albești, judetul Olt 
  a) Valoarea totală a investiției = 7.775.861,930 lei (inclusiv TVA) 
  Sursa de finantare: 
  Buget de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:                         
                                                    =7.346.547,080 lei (inclusiv TVA) 
  Buget local :                             = 429.314,850 lei (inclusiv TVA) 
 
 b) Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =7,863 km 
-lățime carosabil =6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
 
2. Modernizare drum județean DJ703D, km.10+025-23+050, L=13,025 km, 
Leleasca-Cungrea, judetul Olt 
    a) Valoarea totală a investitiei= 13.234.003,980 lei (inclusiv TVA) 
    Sursa de finantare: 
   Buget de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice:                         
                                                    =12.543.274,630 lei (inclusiv TVA) 
   Buget local :                           =690.729,350 lei(inclusiv TVA)                
      
   b) Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =13,025 km 
-lățime carosabil =6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 
 
3. Modernizare drum județean DJ678E, km.11+362-15+310, L=3,948 km, 
Sîmburești, județul Olt 
      a) Valoarea totală a investitiei= 5.386.085,67 lei (inclusiv TVA) 
      Sursa de finantare: 
   Buget de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratței Publice:                         
                                                    =5.182.497,58 lei (inclusiv TVA) 
   Buget local :                             =203.588,09 lei (inclusiv TVA) 
 
    b) Indicatori cantitativi: 
-lungime drum =3,948 km 
-lătime carosabil=6,50 ml 
-acostamente=2x0,75 ml 
 



 
 
 
4. Modernizare drum județean DJ643C, km.3+500-4+700; km.7+700-11+300; 
km.12+842-13+297, L=5,255 km, Horezu-Dobrețu, judetul Olt 
      a)Valoarea totală a investitiei= 5.389.277,735 lei (inclusiv TVA) 
   Sursa de finantare: 
   Buget de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratței Publice:                         
                                                    =5.110.244,640 lei (inclusiv TVA) 
   Buget local :                             =279.033,095 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. 


