
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

Cu privire la aprobarea cofinanţării din bugetul Consiliului Judeţean  a unor cheltuieli 
aferente obiectivelor de  investiţii  „lucrări de modernizare drumuri judeţene” 

 
 
 
- Expunerea de motive nr. 11140/21.11.2014 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

11141/21.11.2014; 
- Raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi al Direcţiei Economice Buget – 

Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 11142/ 
21.11.2014;                                                                                                                                                                           

- Raportul Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului  nr.11354/26.11.2014; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.11364/ 26.11.2014; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură nr.11351/26.11.2014; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/28.08.2014 cu privire la aprobarea 
documentaţiei tehnico- economice cu principalii indicatori tehnico - economici pentru 
obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene”;  

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
„Programului naţional de dezvoltare locală”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.8 alin.(3) şi art.11 alin.(12)  din  Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
„Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
2299/14.11.2014 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 484/2014 privind aprobarea listei 
obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, pentru judeţul Olt, pentru anul 2014, 

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi f), alin.(3) lit.f) şi art.97 alin.(1) 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. Se aprobă cofinanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Olt a unor cheltuieli care 
nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aferente obiectivelor de 
investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene”, reprezentând cheltuieli neeligibile în 
valoare totală de 2.014.929 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 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 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                Contrasemnează 
                                                                                             Secretar al Judeţului                          
                                                      Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 27.11.2014 
Nr. 176 

 
         N.M./2 ex. 

 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Direcţia Tehnică şi Investiţii   
                                                                                                           ANEXA 
                                                                                   la Hotărâre Consiliului Judeţean Olt 
                                                                                                 nr. 176/27.11.2014 
 
 
Categorii de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin P.N.D.L., 
ci se finanţează de către Consiliul Judeţean Olt, conform art.8 alin.(3) din ordinul M.D.R.A.P.  
nr. 1851/9 mai 2013, cuprinse în devizul general întocmit pentru fiecare investiţie în parte în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii 
 

Categorii cheltuieli 
neeligibile 

Modernizare 
drum judeţean 
DJ 678E 

Modernizare 
drum judeţean 
DJ 546E 

Modernizare 
drum judeţean 
DJ 643C 

Modernizare 
drum judeţean 
DJ 703D 

Lungime drum 3,948 km 7,863 km 5,255 km 13,025 km 
Cap.3 lei lei lei lei 
Studii teren 3.750  3750  3750  3750  
Taxe pentru obţinere, 
avize, acorduri, 
autorizaţii 

3351  17411  4547  43276  

Studii tehnico –
economice (SF) 

21250  21250  21250  21250  

Organizare proceduri de 
achiziţie 

3720 3720  3720  3720  

Consultanţă 61492 135185  90642  222812  
Asistenţă tehnică 100016  202777  135964  334217  
TOTAL cap.3 193579  384093  249873  629025  
Cap.5 lei lei lei lei 
Comisioane, cote, taxe,   
costul creditului 

70953  143854  96453  237099  

TOTAL cap.5 70953 143854 96453 237099 
Total cheltuieli 
neeligibile 

264532 527947 356326 866124 

TOTAL                                                  2.014.929 LEI 
    

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
                                                                                                            Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar al Judeţului                          
Director Executiv                                                                           Gabriel BULETEANU              
  Cornel MOTOI 
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