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PROIECT  

                                                                                                                   NR.39/14.02.2023 
HOTĂRÂRE  

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire 
la:  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 
DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat 

 

 

Proiect “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman) 
Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat  
sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și 
aeriene 
 Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.   
 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 2010/14.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ Prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, aferent Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, 
AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Obiectiv specific-creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin  
modernizarea drumurilor județene; 

➢ Prevederile Contractului de finanțare nr. 4136/18.04.2019 aferent proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”, cod SMIS 118017;  

➢ Prevederile Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020 încheiat intre Consiliul Județean 
Olt si Asocierea: S.C. PANADRIA S.R.L. – S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. – 
S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider 
de asociere, modificat prin actele adiționale  nr. 1-9; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/29.09.2022 cu privire la 
aprobarea indicatorilor  tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”; 
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➢ Solicitarea de clarificare nr. 14/08.02.2023 întocmită de Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia și înregistrată la Consiliul Județean Olt sub                      
nr. 1791/08.02.2023; 

➢ Prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) și g), art. 44 alin.(4) și art. 45 alin. (2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. f), alin.(5) lit. l), art. 182 alin.(1) 

și (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) și f) și art. 196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la aprobarea 
proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, se 
modifică, după cum urmează:  

1.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, în cuantum 
95.030.782,55 lei (inclusiv TVA).„ 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul 
Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.642.712,32 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman).„ 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, unităților administrativ-teritoriale partenere înscrise în acordul de parteneriat 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului-Județul 
Olt. 

 
             INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
                                                     Marius OPRESCU  

 
 
 
 

 
                       AVIZAT,  

                            Secretar General al Județului, 
                                                                                               Marinela-Elena ILIE   

 
 

L.D./L.D. ( 2 ex.)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt  
nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”,  a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

 
 
 
 

Proiectul de hotărâre propune modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”,  a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 
parteneriat. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 au fost 
aprobate proiectul “ Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), cheltuielile legate 
de proiect și acordul de parteneriat. 

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Administrativ-Teritorială 
Comuna Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Giuvărăști, reprezentat și condus prin Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Olt, în calitate de lider al parteneriatului, a obținut în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Operațiunea: apel  dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de 
Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării, AP 1B-Legături rutiere, feroviare și 
aeriene, finanțarea proiectului„ Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod 
SMIS 118017, în baza contractului de finanțare nr. 4136/18.04.2019. 
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Procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări s-a finalizat 
prin încheierea acordului contractual nr.118/29.12.2020 cu Asocierea:                   
S.C. PANADRIA S.R.L.-S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.-S.C. 
TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-
lider de asociere, în calitate de Antreprenor, având ca obiect ”Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, cu o valoare de 61.145.400,73 lei, 
la care se adaugă TVA în sumă de 11.617.626,14 lei și o durată de execuție 
de 35 luni. 
         Până în prezent acordul contractual nr. 118/29.12.2020 a fost modificat 
prin încheierea a 9 acte adiționale. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 a fost 
aprobată valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), de 
81.957.600,00 lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Olt în proiect, a fost de 6.381.248,67 lei 
(inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 139/29.09.2022 s-a aprobat 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție               
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”. 

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere 
sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de 
antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual          
nr. 118/29.12.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, a 
costurilor suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut 
aplicabil pentru domeniul construcțiilor, conform  prevederilor art. XLI alin. 
(1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 și de 
constituirea rezervei de implementare a proiectului în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022, cu modificările 
și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nr.1586/2022.  

Prin Actul Aditional nr.7/10299/15.09.2022 la Acordul Contractual 
nr.118/29.12.2020 a fost constituită rezerva de implementare aferentă 
Acordului contractual nr.118/29.12.2020, iar valoarea rezervei de 
implementare este de 11.718.276,89 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 
valoare de 2.226.472,61 lei și reprezintă 22,999% din valoarea restului de 
executat la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2022.    

Pentru constituirea rezervei de implementare la nivelul proiectului  Cod 
SMIS 118017, in conformitate cu prevederile  art.16 din Ordinul MDLPA 
nr.1586/10.08.2022 s-a modificat bugetul proiectului (Anexa 3) prin 
introducerea unei noi linii bugetare la Activitatea II.6 Realizarea lucrărilor de 
construcție/Subactivitatea II.6.2 Monitorizarea execuției lucrărilor/Categoria 
de cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la 
construcții și instalații in valoarea totală de 13.944.749,50 lei inclusiv TVA din 
care 13.190.786,75 lei valoare eligibilă și 753.962,75 lei valoare neeligibilă. 



 3 

      
Ca urmare a celor menționate anterior valoarea totală a proiectului           

“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, se majorează cu suma de 
13.073.182,55 lei (inclusiv TVA), ca urmare a modificării valorii eligibile a 
proiectului, fiind de 95.030.782,55 lei (inclusiv TVA), din care: 

- 88.388.070,23 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea 
nerambursabilă; 

     - 6.642.712,32 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la 
finanțarea cheltuielilor aferente proiectului. 
         Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente 
proiectului se împarte în: 
- 1.803.838,17 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv 
TVA), valoarea cofinanțării eligibile; 
- 4.838.874,15 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ( inclusiv TVA).  
 Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire 
la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor 
legate de proiect și a acordului de parteneriat, după cum urmează: 

1.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean     
DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, 
în cuantum 95.030.782,55 lei (inclusiv TVA).„ 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 6.642.712,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman).„ 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 
și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

                                                   INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 

 
 

/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr.  2017/14.02.2023 

                     
 

AVIZAT,                                                                    AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE               VICEPREȘEDINTE 
 Virgil DELUREANU              Cătălin – Ionuț IVAN  

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt  
nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”,  a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
 
 
 
 
 

    Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 au fost 
aprobate proiectul “ Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 
DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), cheltuielile legate de proiect și 
acordul de parteneriat. 

      Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Administrativ-Teritorială Comuna 
Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Giuvărăști, reprezentat și condus prin Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Olt, în calitate de lider al parteneriatului, a obținut în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, Operațiunea: apel dedicat sprijinirii 
obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1B-Legături rutiere, 
feroviare și aeriene, finanțarea proiectului„ Modernizare drum județean DJ 
642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, 
cod SMIS 118017, în baza contractului de finanțare nr. 4136/18.04.2019. 
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         Procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări s-a finalizat prin 
încheierea acordului contractual nr.118/29.12.2020 cu Asocierea:                   
S.C. PANADRIA S.R.L.-S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.-S.C. 
TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider 
de asociere, în calitate de Antreprenor, având ca obiect ”Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”, cod SMIS 118017, cu o valoare de 61.145.400,73 lei, la care se 
adaugă TVA în sumă de 11.617.626,14 lei și o durată de execuție de 35 luni. 
         Până în prezent acordul contractual nr. 118/29.12.2020 a fost modificat 
prin încheierea a 9 acte adiționale. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 a fost 
aprobată valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), de 
81.957.600,00 lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Olt în proiect, a fost de 6.381.248,67 lei 
(inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 139/29.09.2022 s-a aprobat 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție               
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”. 

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere 
sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de 
antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual          
nr. 118/29.12.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, a costurilor 
suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut aplicabil 
pentru domeniul construcțiilor, conform  prevederilor art. XLI alin. (1), (2) și (3) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 și de constituirea rezervei 
de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare și 
Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
nr.1586/2022.  

Prin Actul Aditional nr.7/10299/15.09.2022 la Acordul Contractual 
nr.118/29.12.2020 a fost constituită rezerva de implementare aferentă Acordului 
contractual nr.118/29.12.2020, iar valoarea rezervei de implementare este de 
11.718.276,89 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de    
2.226.472,61 lei și reprezintă 22,999% din valoarea restului de executat la 
momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022.    

Pentru constituirea rezervei de implementare la nivelul proiectului  Cod 
SMIS 118017, in conformitate cu prevederile  art.16 din Ordinul MDLPA 
nr.1586/10.08.2022 s-a modificat bugetul proiectului (Anexa 3) prin 
introducerea unei noi linii bugetare la Activitatea II.6 Realizarea lucrărilor de 
construcție/Subactivitatea II.6.2 Monitorizarea execuției lucrărilor/Categoria de 
cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la 
construcții și instalații in valoarea totală de 13.944.749,50 lei inclusiv TVA din 
care 13.190.786,75 lei valoare eligibilă și 753.962,75 lei valoare neeligibilă. 
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Ca urmare a celor menționate anterior valoarea totală a proiectului           
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, se majorează cu suma de 
13.073.182,55 lei (inclusiv TVA), ca urmare a modificării valorii eligibile a 
proiectului, fiind de 95.030.782,55 lei (inclusiv TVA), din care: 

- 88.388.070,23 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea nerambursabilă; 
     - 6.642.712,32 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la finanțarea 
cheltuielilor aferente proiectului. 
         Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente 
proiectului se împarte în: 
- 1.803.838,17 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv 
TVA), valoarea cofinanțării eligibile; 
- 4.838.874,15 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ( inclusiv TVA).  
 Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la aprobarea 
proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat, după cum urmează: 

1.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean     
DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, în 
cuantum 95.030.782,55 lei (inclusiv TVA).„ 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 6.642.712,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman).„ 

 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 

Șef serviciu juridic-contencios,         Şef serviciu dezvoltare regională, 
      Ana-Venera ȘTEFĂNESCU                               Daniela LUNGU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L.D./L.D./2 ex. 


