
                                                      

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea doIuﾏeﾐtației tehnico - economice pentru obiectivul de 

iﾐvestiții ,,Moderﾐizare druﾏ județeaﾐ DJ ヶヴヱ, Kﾏ ヱヰ+ヰヴヵ-12+945, L = 2,900 km, 

Comuna Cezieni” 

 

 

 

    Avâﾐd îﾐ vedere: 
- expunerea de motive nr. 4282/19.04.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre   
nr. 4283/19.04.2018; 

-  raportul DireIției TehﾐiIe și Iﾐvestiții ﾐr. 4284/19.04.2018; 

- raportul nr. 4513/25.04.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 

buget -fiﾐaﾐțe, iﾐtegrare europeaﾐă, adﾏiﾐistrarea doﾏeﾐiului puHliI și privat; 
- raportul nr. 4553/25.04.2018 al Coﾏisiei peﾐtru agriIultură, silviIultură, 
iﾐdustrie, serviIii puHliIe și Ioﾏerț; 
- raportul nr. 4558/25.04.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 

urHaﾐistiIă, realizarea luIrărilor puHliIe eIologiIe si proteIția ﾏediului, 
Ioﾐservarea ﾏoﾐuﾏeﾐtelor istoriIe si de arhiteItură; 
- proiectul nr. TC13/2018 – Faza D.A.L.I. îﾐtoIﾏit de S.C. TRANSCOM CARAIMAN 
S.R.L.; 

- Hotărârea Consiliului Județeaﾐ Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea 

Hugetului Județului Olt pe aﾐul ヲヰヱΒ și estiﾏările pe aﾐii ヲヰヱΓ-2021, reItifiIată 
priﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr. ヴヶ/ヲΓ.ヰン.ヲヰヱΒ; 

- prevederile art.ヴヴ aliﾐ. ふヱぶ și art.ヴヵ diﾐ Legea ﾐr.ヲΑン/ヲヰヰヶ priviﾐd fiﾐaﾐțele 
puHliIe loIale, Iu ﾏodifiIările și Ioﾏpletările ulterioare; 

- prevederile art.ヱ aliﾐ. ふヱぶ, art.ヵ, art.Α aliﾐ.ふヲぶ și art.Γ diﾐ Hotărârea Guverﾐului 
nr. 907/2016 priviﾐd etapele de elaHorare și Ioﾐțiﾐutul - cadru al doIuﾏeﾐtațiilor 

tehnico-eIoﾐoﾏiIe afereﾐte oHieItivelor/proieItelor de iﾐvestiții fiﾐaﾐțate diﾐ 
foﾐduri puHliIe, ﾏodifiIată și Ioﾏpletată priﾐ Hotărârea Guverﾐului ﾐr.ΑΓ/ヲヰヱΑ, 



          Îﾐ teﾏeiul prevederilor art. Γヱ aliﾐ. ふヱぶ lit. b), alin. (3) lit. f), art.97 alin. (1), 

art. ΓΒ IoroHorat Iu art.ヴヵ aliﾐ. ふヲぶ și art.ヱヱヵ aliﾐ ふヱぶ lit. c) din Legea 

adﾏiﾐistrației puHliIe loIale ﾐr. ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, repuHliIată, Iu ﾏodifiIările și 

Ioﾏpletările ulterioare, 
 

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

 Art.1. - Se aproHă doIuﾏeﾐtația tehnico - eIoﾐoﾏiIă, faza D.A.L.I., pentru 

obiectivul de iﾐvestiții ,,Moderﾐizare druﾏ județeaﾐ DJ ヶヴヱ, Kﾏ ヱヰ+ヰヴヵ-12+945, 

L = 2,900 km, Comuna Cezieni”, cu principalii indicatori tehnico-eIoﾐoﾏiIi, după 
Iuﾏ urﾏează: 

- Valoarea totală a iﾐvestiției cu TVA conform devizului general este 

4.006.717,685 lei  

- CoﾐstruIții și ﾏoﾐtaj (cu TVA) = 3.667.623,403 lei 

- Cheltuieli diverse și ﾐeprevăzute ふIu TVAぶ = ヱヰΒ.ΓンΓ,ンヰΓ lei 
- Durata de realizare = 12 luni de la data eﾏiterii ordiﾐului de îﾐIepere a 

luIrărilor 

Indicatori tehnici:  

- Lățiﾏe parte IarosaHilă – 6,50 m; 

- AIostaﾏeﾐte Halastate, îﾐtre Kﾏ ヱヰ+ヰヴヵ – ヱヱ+ヲヰヰ şi îﾐtre Kﾏ ヱヱ+Αヰヰ – 

12+945  –  2x0,75m; 

- AIostaﾏeﾐte Hetoﾐate, îﾐtre Kﾏ ヱヱ+ヲヰヰ – 11+700 –  2x0,75m; 

- Şaﾐţuri diﾐ păﾏâﾐt, îﾐtre Kﾏ ヱヰ+ヰヴヵ – ヱヱ+ヲヰヰ şi îﾐtre Kﾏ ヱヱ+Αヰヰ – 

12+945   – 2X1,70 m; 

- Şaﾐţuri diﾐ Hetoﾐ, îﾐtre Kﾏ ヱヱ+ヲヰヰ – 11+700   – 2X1,70 m; 

- Podeţe tuHulare de  600  - Β HuIăţi. 
StruItura rutieră peﾐtru partea IarosaHilă: 

- ヴ Iﾏ strat de uzură din beton asfaltic BAPC16; 

- ヶ Iﾏ strat de legătură diﾐ Hiﾐder BADヲヲ,ヴ; 
- 15 cm -  strat piatră spartă; 
- ヲヰ Iﾏ strat de fuﾐdație diﾐ Halast; 
-  scarificare și reprofilare cu aport de balast – 10 cm. 

StruItura rutieră peﾐtru aIostaﾏeﾐtul Halastat: 
- 10 cm balast; 

- 45 Iﾏ uﾏplutură de păﾏâﾐt IoﾏpaItat. 
StruItura rutieră peﾐtru aIostaﾏeﾐtul Hetoﾐat: 

- 10 cm - beton C30/37; 

- 15 cm – piatră spartă; 
- 20 cm balast; 

- scarificare și reprofilare cu aport de balast – 10 cm. 

           Sursa de fiﾐaﾐțare: Hugetul loIal al Județului Olt. 



Art.2. - Prezeﾐta hotărâre se IoﾏuﾐiIă DireIției Tehnice și Iﾐvestiții și 

DireIției Economice, Buget – Fiﾐaﾐțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județeaﾐ Olt îﾐ vederea aduIerii la îﾐdepliﾐire, Președiﾐtelui Consiliului 

Județeaﾐ Olt și Iﾐstituției Prefectului - Județul Olt. 

 

          PREŞEDINTE 

          Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             CONTRASEMNEA)Ă                               

                                                                                                             SeIretarul Județului 
                                                                                                              Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina, 26.04.2018 

Nr. 80 

 

 

 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată Iu ン2 voturi ,,peﾐtru”                                              


