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-PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare drum județean DJ 546C,        
km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 
 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 637/17.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
-adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

87021/26.07.2022 privind aprobarea la finanțare a obiectivului de investiții ,,Modernizare 
drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieți”; 

-adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
87644/26.07.2022 privind documentele ce trebuie transmise obligatoriu anterior încheierii 
contractelor de finanțare; 

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1471/2022 privind 
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute 
la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul 
Olt, în perioada 2022-2028; 

-Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 161/26.11.2020 cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 546C, km 0+000-6+011,  L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021 cu privire la aprobarea cererii 
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Modernizare 
drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” în vederea 
depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”; 

-prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (3) și (6) și art. 9 alin. (1) lit. e) și g) și alin.(2) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 2708/2022; 
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- prevederile art. 2 alin. (3) și alin. (5)-(8) și art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost 
aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
"Anghel Saligny",  

 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin.(5) lit. l), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art. 139 alin.(1) 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 h o t ă r â r e. 
 

   
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-
Perieți”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, 
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.  3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Județului Olt a sumei de 
258.182,40 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4   
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022. 

Art.  4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. 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. 

 
 
        

                                                              INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
           
 

 
                                                                                                            AVIZAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Secretar  General al Județului                     
                                                                        Marinela-Elena ILIE    

 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Lungime drum  - terasamente m. 6.011,00 391.792,64

Lungime drum - strat fundație m. 6.011,00 2.360.263,65

Lungime drum - strat de bază m. 6.011,00 1.800.491,25

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 6.011,00 5.535.483,61

Lățime parte carosabilă m. 6,00 nu este cazul

Șanțuri/rigole m. 270/8,318 386.059,67

Trotuare m. nu este cazul nu este cazul

Lucrări de consolidare m. nu este cazul nu este cazul

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. nu este cazul nu este cazul

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. nu este cazul nu este cazul

Alte capacități (tuburi/podețe acces proprietăți, tuburi intersecții, 

podeț dalat, semnalizare rutieră)
482.652,03

tuburi/podețe pentru accese proprietăți buc 2 14.371,47

tuburi pentru intersecții buc 15 163.803,23

podeț dalat buc 3 288.913,66

semnalizare rutieră m. 6.110 15.563,66

1 km 560.000,00

6,011 1.983.807,99

Director Executiv Șef Serviciu

MOTOI Cornel NEGRILĂ Mihaela

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre  al Consiliului 

Județean Olt nr. 14/17.01.2023

Beneficiar (UAT) CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drum judetean DJ 546 C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, 

Potcoava-Perieti”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI

Amplasament: Drum județean DJ 546C

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 11.560.616,76

din care C+M (lei inclusiv TVA) 11.020.273,55

Curs BNR lei/euro  din data 9 noiembrie 2022 4,9052

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
11.302.434,36

Valoare finanțată de Consiliul Județean Olt (lei inclusiv TVA) 258.182,40

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul de beneficiari 

direcți/km drum (euro fără TVA)

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 

LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI 

VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadrare în standard de cost



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 24.000,00 4.560,00 28.560,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3 Expertizare tehnică 16.000,00 3.040,00 19.040,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 

al clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 202.420,17 38.459,83 240.880,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
50.420,17 9.579,83 60.000,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 140.000,00 26.600,00 166.600,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 116.539,83 22.142,57 138.682,40

TOTAL CAPITOL 3     368.960,00 70.102,40 439.062,40

4.1 Construcţii şi instalaţii 9.207.346,93 1.749.395,92 10.956.742,85

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 9.207.346,93 1.749.395,92 10.956.742,85

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre  al 

Consiliului Județean Olt nr. 

14/17.01.2023

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "Modernizare drum judetean DJ 546 C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieti"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
0,00 0,00 0,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      9.207.346,93 1.749.395,92 10.956.742,85

5.1 Organizare de şantier 53.387,14 10.143,56 63.530,70

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
53.387,14 10.143,56 63.530,70

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 101.280,82 0,00 101.280,82

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
46.036,74 0,00 46.036,74

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

9.207,35 0,00 9.207,35

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 46.036,74 0,00 46.036,74

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      154.667,95 10.143,56 164.811,51

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 9.730.974,88 1.829.641,88 11.560.616,76

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 9.260.734,07 1.759.539,48 11.020.273,55

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli



TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 11.560.616,76
buget de stat 11.302.434,36

buget local 258.182,40

Preturi fără TVA Cu standard de Fara standard de 
Valoare CAP. 4 9.207.346,93 0,00

Valoare investitie 9.730.974,88 0,00
Cost unitar aferent investiției 1.618.861,24 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 330.029,61 0,00

Data 09.11.2022
Curs Euro 4,9052

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 

în standardul de cost (locuitori beneficiari/ 

locuitori echivalenți beneficiari/ km)

6,011

Director Executiv

MOTOI Cornel

Șef Serviciu

NEGRILĂ Mihaela
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REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean       
DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 
 
 
 
           Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 546C, 
km 0+000-6+011,  L= 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 
de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

Programul național de investiții "Anghel Saligny" este un program multianual, finanțat de la 
bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca 
obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu 
dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, 
cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.  
 În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 
de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt           
nr. 162/28.10.2021 au fost aprobate cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou ,,Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L=     
6,011 km, Potcoava-Perieți”, în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. Cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru 
obiectivul de investiții anterior menționat au fost întocmite conform modelului prevăzut în anexele  
nr. 1 și nr. 2.1 la Normele metodologice. 

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1471/2022 a fost 
aprobată lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1)      
lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Olt, în perioada       
2022-2028, iar la poziția nr. 66 din această listă, publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, se regăsește obiectivul de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieți” cu suma alocată de la bugetul de stat 
de 11.302.434,36 lei. 

Aprobarea pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” a 
investiției “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieți” 
și suma alocată de la bugetul de stat pentru aceasta au fost comunicate Consiliului Județean Olt de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 87021/26.07.2022, 
încărcată în platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”. 
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Prin adresa nr. 87644/26.07.2022, încărcată în platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat instituției noastre ce 
documente trebuie transmise în mod obligatoriu anterior încheierii contractelor de finanțare, conform 
prevederilor art. 9 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
“Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021. 

Astfel, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) și g) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programul național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute 
la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, după aprobarea listei, în 
vederea încheierii contractului de finanțare pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, 
beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală și următoarele documente:  
”e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare 
intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de dezvoltare intercomunitară 
pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului de investiții inițial și actualizat”; 
”g) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare 
intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de dezvoltare intercomunitară 
pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local”. 

Potrivit dispozițiilor alin. (2) al art. 9 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, anexele la hotărârile 
prevăzute la alin. (1) lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2a - 
2.2d.   

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a postat în platforma digitală 
“investitii.mdlpa.ro” Anexa la Memorandumul intern nr. 89659/01.08.2022 care conține modelul 
pentru „HOTĂRÂRE a Consiliului Local…/Județean… privind aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiții „…”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului”, reprezentând conținutul cadru solicitat al actului administrativ, iar 
această Anexă are o NOTĂ privind modul de elaborare al hotărârii, în funcție de stadiul de 
implementare al proiectului cu precizări și specificații asupra Anexei nr. 1 (anexa nr. 2.2c la Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației           
nr. 1333/2021) și Anexei nr. 2 (anexa nr. 2.1 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021).   

Astfel, în Nota din Anexa la Memorandumul intern nr. 89659/01.08.2022 se arată următoarele: 
  1. Aprobarea documentației tehnico-economice - studiul de fezabilitate/documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții, conform art. 1 din modelul propus, nu intervine în situația în care aceasta s-a 
aprobat anterior, printr-un alt HCL/HCJ. În această situație se încarcă în platforma digitală 
HCL/HCJ-ul respectiv. 
  2. Dacă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați anterior, 
conform modelului prevăzut în anexele 2.2a – 2.2d la Normele metodologice aprobate prin 
OMDLPA nr. 1333/2021, se încarcă în platforma digitală HCL/HCJ-ul respectiv. În această situație, 
art. 2 din modelul propus se redactează numai dacă este necesară actualizarea indicatorilor. Dacă 
indicatorii au fost aprobați anterior fără a respecta modelul din anexele 2.2a – 2.2d la Normele 
metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021, se vor actualiza indicatorii și se vor reaproba 
prin HCL/HCJ indicatorii conform modelului din anexele la normele metodologice. 
  3. Aprobarea devizului general actualizat, conform art. 3 din modelul propus, intervine în situația în 
care au apărut modificări față de devizul general întocmit și aprobat conform art. 6 alin. (1) lit. a) și 
b) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021. 

Pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 
6,011 km, Potcoava-Perieți” a fost întocmită de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) nr. TC 20/2020 care a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 161/26.11.2020, iar în anexa la această hotărâre sunt înscriși 
principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției. 

 



3 

 

Însă, indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt                
nr. 161/26.11.2020 au fost întocmiți fără a se respecta modelul prevăzut în anexa nr. 2.2c din 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul național de investiții “Anghel Saligny”, pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1)  lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației              
nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației     
nr. 2708/2022.  

Având în vedere precizările de la punctul 2 al Notei din Anexa la Memorandumul intern        
nr. 89659/01.08.2022 postat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în 
platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”, faptul că indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” 
au fost aprobați anterior fără a respecta modelul din anexa nr. 2.2c la Normele metodologice 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și 
modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, 
precum și faptul că indicatorii au fost stabiliți la nivelul anului 2020, se impune ca indicatorii tehnico-
economici aferenți obiectivului să fie actualizați și să fie reaprobați prin hotărâre a Consiliului 
Județean Olt conform modelului din anexele la normele metodologice. 

Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021, a fost întocmit în anul 2020, a fost actualizat 
de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. în anul 2021, conform prevederilor Ordinului 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1321/2021 pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
"Anghel Saligny" și a fost depus la Consiliul Județean Olt, fiind înregistrat sub nr. 10559/11.10.2021.  

Devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021 a fost 
întocmit și aprobat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Normele metodologice 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, precum 
și cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.1 la normele metodologice. 

Având în vedere precizările de la punctul 3 al Notei din Anexa la Memorandumul intern   nr. 
89659/01.08.2022 postat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în platforma 
digitală “investitii.mdlpa.ro” și faptul că au apărut modificări față de devizul general întocmit și 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021 se impune ca devizul general 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, 
Potcoava-Perieți” să fie actualizat și reaprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Menționăm că indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat aferenți 
obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, 
Potcoava-Perieți” au fost întocmiți cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2c 
la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 2708/2022, precum și cu respectarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, 
standarde aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației                 
nr. 1321/2021.  

Finanțarea investiției se face din bugetul local al Județului Olt și Programul național de 
investiții “Anghel Saligny“, astfel: 

-buget de stat -11.302.434,36 lei (inclusiv T.V.A.) 
-buget local -258.182,40 lei (inclusiv T.V.A.) 

Conform prevederilor art. 2 alin. (4) lit. f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul național 
de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 3 lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 2708/2022, pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea 
teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel 
puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de unitate administrativ-
teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale: [….] f) județe (reprezentate de 
consilii județene): 140 milioane lei cu TVA. 
   Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice, nu se finanțează de la bugetul 
de stat, prin program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general prevăzut    
în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
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documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare:  
   - "1.1. Obținerea terenului";  
   - "1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială";  
   - "3.1. Studii";  
   - "3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii";  
   - "3.3. Expertizare tehnică";  
   - "3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor";  
   - "3.5.1. Temă de proiectare";  
   - "3.5.2. Studiu de prefezabilitate";  
   - "3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general";  
   - "3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie";  
   - "3.7. Consultanţă";  
   - "3.8. Asistenţă tehnică";  
   - "5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier";  
   - "5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare";  
   - "5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare";  
   - "5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate";  
   - "6.1. Pregătirea personalului de exploatare".  

 
Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propun: 

- aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, conform 
anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre; 

- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, conform anexei nr. 2 la 
proiectul de hotărâre; 

- aprobarea finanțării de la bugetul local al Județului Olt a sumei de 258.182,40 lei, 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4       
alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 2708/2022. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv 
pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost prezentat. 

 
 
                                                                     INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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RAPORT 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare drum județean 
DJ 546C, km 0+000-6+011,   L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" este un program multianual, finanţat de 
la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are 
ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-teritoriale 
cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de 
viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.  
 În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 162/28.10.2021 au fost aprobate cererea de finanțare și devizul general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii nou ,,Modernizare drum județean DJ 546C,            
km 0+000-6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieți”, în vederea depunerii pentru finanțare în 
cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. Cererea de finanțare și devizul 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii anterior menționat au fost întocmite conform 
modelului prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 2.1 la Normele metodologice. 

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1471/2022 a fost 
aprobată lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Olt, în perioada 2022-
2028, iar la poziția nr. 66 din această listă, publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, se regăsește obiectivul de investiţii “Modernizare drum județean DJ 
546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-Perieți” cu suma alocată de la bugetul de stat 
de 11.302.434,36 lei. 

Aprobarea pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 
a investiției “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, Potcoava-
Perieți” și suma alocată de la bugetul de stat pentru aceasta au fost comunicate Consiliului 
Județean Olt de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa         
nr. 87021/26.07.2022, încărcată în platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”. 

Prin adresa nr. 87644/26.07.2022, încărcată în platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat instituției noastre ce 
documente trebuie transmise în mod obligatoriu anterior încheierii contractelor de finanțare, 
conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

Astfel, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) și g) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programul național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate 
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prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, după 
aprobarea listei, în vederea încheierii contractului de finanțare pentru obiectivele de investiţii 
prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală și următoarele 
documente:  
”e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare 
intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului de investiții inițial 
și actualizat”; 
”g) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare 
intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de dezvoltare 
intercomunitară pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local”. 

Potrivit dispozițiilor alin. (2) al art. 9 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, anexele la hotărârile 
prevăzute la alin. (1) lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 şi          
nr. 2.2a - 2.2d.   

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a postat în platforma digitală 
“investitii.mdlpa.ro” Anexa la Memorandumul intern nr. 89659/01.08.2022 care conține modelul 
pentru „HOTĂRÂRE a Consiliului Local…/Județean… privind aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „…”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului”, reprezentând conținutul cadru solicitat al actului 
administrativ, iar această Anexă are o NOTĂ privind modul de elaborare al hotărârii, în funcție 
de stadiul de implementare al proiectului cu precizări și specificații asupra Anexei nr. 1 (anexa 
nr. 2.2c la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 1333/2021) și Anexei nr. 2 (anexa nr. 2.1 la Normele metodologice aprobate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021).   

Astfel, în Nota din Anexa la Memorandumul intern nr. 89659/01.08.2022 se arată 
următoarele: 
  1. Aprobarea documentației tehnico-economice - studiul de fezabilitate/documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenții, conform art. 1 din modelul propus, nu intervine în situația în 
care aceasta s-a aprobat anterior, printr-un alt HCL/HCJ. În această situație se încarcă în 
platforma digitală HCL/HCJ-ul respectiv. 
  2. Dacă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați anterior, 
conform modelului prevăzut în anexele 2.2a – 2.2d la Normele metodologice aprobate prin 
OMDLPA nr. 1333/2021, se încarcă în platforma digitală HCL/HCJ-ul respectiv. În această 
situație, art. 2 din modelul propus se redactează numai dacă este necesară actualizarea 
indicatorilor. Dacă indicatorii au fost aprobați anterior fără a respecta modelul din anexele           
2.2a – 2.2d la Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021, se vor actualiza 
indicatorii și se vor reaproba prin HCL/HCJ indicatorii conform modelului din anexele la normele 
metodologice. 
  3. Aprobarea devizului general actualizat, conform art. 3 din modelul propus, intervine în situația 
în care au apărut modificări față de devizul general întocmit și aprobat conform art. 6 alin. (1)    
lit. a) și b) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021. 

Pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 
6,011 km, Potcoava-Perieți” a fost întocmită de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) nr. TC 20/2020 care a fost aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 161/26.11.2020, iar în anexa la această hotărâre sunt 
înscriși principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției. 

Însă, indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt             
nr. 161/26.11.2020 au fost întocmiți fără a se respecta modelul prevăzut în anexa nr. 2.2c din 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul național de investiții “Anghel Saligny”, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1)  lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
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administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 2708/2022.  

Având în vedere precizările de la punctul 2 al Notei din Anexa la Memorandumul intern   
nr. 89659/01.08.2022 postat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în 
platforma digitală “investitii.mdlpa.ro”, faptul că indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-
Perieți” au fost aprobați anterior fără a respecta modelul din anexa nr. 2.2c la Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației       
nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
nr. 2708/2022, precum și faptul că indicatorii au fost stabiliți la nivelul anului 2020, se impune ca 
indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului să fie actualizați și să fie reaprobați prin 
hotărâre a Consiliului Județean Olt conform modelului din anexele la normele metodologice. 

Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021, a fost întocmit în anul 2020, a fost 
actualizat de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. în anul 2021, conform prevederilor     
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1321/2021 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1)        
lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții "Anghel Saligny" și a fost depus la Consiliul Județean Olt, fiind înregistrat 
sub nr. 10559/11.10.2021.  

Devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021 a fost 
întocmit și aprobat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației       
nr. 1333/2021, precum și cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.1 la normele metodologice. 

Având în vedere precizările de la punctul 3 al Notei din Anexa la Memorandumul intern   
nr. 89659/01.08.2022 postat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în 
platforma digitală “investitii.mdlpa.ro” și faptul că au apărut modificări față de devizul general 
întocmit și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/28.10.2021 se impune ca 
devizul general pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-
6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” să fie actualizat și reaprobat prin hotărâre a Consiliului 
Județean Olt. 

Menționăm că indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat aferenți 
obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, 
Potcoava-Perieți” au fost întocmiți cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și         
nr. 2.2c la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 2708/2022, precum și cu respectarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021, standarde aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației  nr. 1321/2021.  

Finanțarea investiției se face din bugetul local al Județului Olt și Programul național de 
investiții “Anghel Saligny“, astfel: 

-buget de stat -11.302.434,36 lei (inclusiv T.V.A.) 
-buget local -258.182,40 lei (inclusiv T.V.A.) 

Conform prevederilor art. 2 alin. (4) lit. f) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programul național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la     
art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul                     
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, pentru a evita creșterea 
disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va 
avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume 
pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților 
administrativ-teritoriale: [….] f) județe (reprezentate de consilii județene): 140 milioane lei             
cu TVA. 
   Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul                     
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2708/2022, nu se finanţează de la 
bugetul de stat, prin program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general 
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prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
   - "1.1. Obţinerea terenului";  
   - "1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială";  
   - "3.1. Studii";  
   - "3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii";  
   - "3.3. Expertizare tehnică";  
   - "3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor";  
   - "3.5.1. Temă de proiectare";  
   - "3.5.2. Studiu de prefezabilitate";  
   - "3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general";  
   - "3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie";  
   - "3.7. Consultanţă";  
   - "3.8. Asistenţă tehnică";  
   - "5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier";  
   - "5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare";  
   - "5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare";  
   - "5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate";  
   - "6.1. Pregătirea personalului de exploatare".  

 
Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propun: 

- aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, 
conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre; 

- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, conform anexei nr. 2 la 
proiectul de hotărâre; 

- aprobarea finanțării de la bugetul local al Județului Olt a sumei de 258.182,40 lei, 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4  
alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel 
Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 1333/2021 și modificate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației nr. 2708/2022. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv 
pentru care propunem adoptarea lui în forma în care a fost prezentat. 
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