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-PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: 
“Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, 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. 657/17.01.2023 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 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea 
(intersecție  DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”; 

− 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. 167/28.10.2021 cu privire la aprobarea cererii 
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Modernizare 
drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea 
(intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” în vederea depunerii 
pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”, astfel cum a 
fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/11.02.2022; 

− 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; 
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−  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; 

− 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";  

− proiectul nr. 35/2022 - “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție  DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt”, faza  D.A.L.I., elaborat de S.C. CDS PROJECT S.R.L., înaintat cu adresa      
nr. 210/09.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13703/09.12.2022; 

− prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  
locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

− prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (2) și art. 9 din Hotărârea  Guvernului      
nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al  documentațiilor  
tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din  fonduri  
publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017, 

 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. 3 lit. f), 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, 
comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de S.C. CDS PROJECT 
S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 13703/09.12.2022.  

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție   DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție   DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Județului Olt a sumei de  
539.660,00 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. 5.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 6. 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 investiţii de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

183/2022

U.M. Cantitate 
Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Lungime drum  - terasamente m 11600 1.499.979,20

Lungime drum - strat fundație m 11600 4.592.072,02

Lungime drum - strat de bază m 11600 4.338.124,34

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m 11600 12.540.056,90

Lățime parte carosabilă m 6,00 Nu este cazul

Șanțuri/rigole m 18.273,00 1.483.463,19

Trotuare m 0,00 0,00

Lucrări de consolidare m 190,00 2.595.445,99

Poduri (număr/lungime totală) buc/m 0,00 0,00

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc/m 0,00 0,00

Alte capacitati 5.835.104,37

Alte capacități : Acostamente mp 17.391,00 2.916.864,36

Alte capacități : Drumuri laterale ml 265,00 442.028,03

Alte capacități : Semnalizare verticala si orizontala m 11.859,00 96.280,22

Alte capacități : Podete tubulare Dn 600 buc 37,00 330.444,73

Alte capacități :  Lucrari siguranta circulatiei - parapet metalic m 2.655,00 2.049.487,02

1 km 560.000,00

11,600 4.887.112,48

Director Executiv Șef Serviciu

MOTOI Cornel NEGRILĂ Mihaela

Beneficiar (UAT) CONSILIUL JUDETEAN OLT 

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre  

al Consiliului Județean Olt nr. 

15/17.01.2023

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: "Modernizare drum judetean DJ 703C, km 45+623 -km 57+223, L = 11,600 km, 

comuna Cungrea (intersectie DJ 703D) - comuna Verguleasa (sat Poganu), judetul Olt "

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

Amplasament:
DJ 703 C, Comuna Cungrea - 

Comuna Verguleasa 

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 35.046.643,52

din care C+M (lei inclusiv TVA) 33.049.077,36

Curs BNR lei/euro  din data 09/12/2022 4,9211

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

(cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
34.506.983,52

Valoare finanțată de UAT CONSILIUL JUDETEAN OLT (lei inclusiv TVA) 539.660,00

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. 1.321/ 2021  (euro fara TVA)

Verificare încadare în standard de cost

Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportata la km drum  (euro fără 

TVA)



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv 

T.V.A. )

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 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații
3.000,00 570,00 3.570,00

3.3 Expertizare tehnică 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 

clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 823.995,80 156.559,20 980.555,00

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
194.495,80 36.954,20 231.450,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
31.000,00 5.890,00 36.890,00

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

de execuție
18.500,00 3.515,00 22.015,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 580.000,00 110.200,00 690.200,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.7 Consultanţă 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8 Asistenţă tehnică 170.000,00 32.300,00 202.300,00

TOTAL CAPITOL 3     1.081.995,80 205.579,20 1.287.575,00

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre  al 

Consiliului Județean Olt nr. 15/17.01.2023

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie 

"Modernizare drum judetean DJ 703C, km 45+623 -km 57+223, L = 11,600 km, comuna Cungrea 

(intersectie DJ 703D) - comuna Verguleasa (sat Poganu), judetul Olt "

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



4.1 Construcţii şi instalaţii 27.633.820,17 5.250.425,83 32.884.246,00

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 22.206.222,75 4.219.182,32 26.425.405,07

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 5.427.597,42 1.031.243,51 6.458.840,93

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

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      27.633.820,17 5.250.425,83 32.884.246,00

5.1 Organizare de şantier 138.513,75 26.317,61 164.831,36

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 138.513,75 26.317,61 164.831,36

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 305.495,67 26.383,72 331.879,39

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
138.861,67 0,00 138.861,67

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
27.772,33 0,00 27.772,33

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 138.861,67 26.383,72 165.245,39

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 316.740,98 60.180,79 376.921,77

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00

TOTAL CAPITOL 5      761.750,40 113.072,12 874.822,52

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 29.477.566,37 5.569.077,15 35.046.643,52

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 27.772.333,92 5.276.743,44 33.049.077,36

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 5

Alte cheltuieli



TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 35.046.643,52

buget de stat 34.506.983,52

buget local 539.660,00

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 22.206.222,75 5.427.597,42

Valoare investitie 24.049.968,95 5.427.597,42

Cost unitar aferent investiției 2.073.273,19 467.896,33

Cost unitar aferent investiției (EURO) 421.302,80 95.079,62

Data 09.12.2022

Curs Euro 4,9211

Valoare de referință standard de cost (Km) 11,6000

Director Executiv Șef Serviciu

MOTOI Cornel NEGRILĂ Mihaela
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REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 
a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, 
comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, 
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 documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, 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. 167/28.10.2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt        
nr. 24/11.02.2022, au fost aprobate cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt” 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. 67 din această listă, publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, se regăsește obiectivul de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna 
Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” cu suma alocată de la bugetul de stat de 34.506.983,52 lei. 
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Aprobarea pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” a 
investiției “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” 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 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. 
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Având în vedere precizările de la punctele 1 și 2 ale 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 
respectiv indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean   
DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna 
Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” nu au fost aprobate până în prezent se impune ca 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici aferenți 
obiectivului să fie aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 167/28.10.2021, astfel 
cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/11.02.2022, 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 și cu modelul 
prevăzut în anexa nr. 2.1 la normele metodologice, 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. 

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. 167/28.10.2021, astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/11.02.2022, se impune ca devizul general 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul 
Olt” să fie actualizat și reaprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Astfel, pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 
57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt” au fost întocmite documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)                
nr. 35/2022, de către S.C. CDS PROJECT S.R.L., înaintată cu adresa nr. 210/09.12.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13703/09.12.2022, respectiv indicatorii tehnico-
economici aferenți obiectivului și devizul general actualizat. 

Menționăm că indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat aferenți obiectivului 
de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” 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. 1321/20.09.2021.  

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

-buget de stat -34.506.983,52 lei (inclusiv T.V.A.) 
-buget local -539.660,00 lei (inclusiv T.V.A.) 
Conform prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de 
autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul Județean.  

Documentația tehnico–economică aferentă obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-
comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” respectă prevederile Hotărârii Guvernului                
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2017.  

Potrivit dispozițiilor 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-
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teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale: [….]  f) județe (reprezentate de 
consilii județene): 140 milioane lei cu TVA. 
   În conformitate cu prevederile 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 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 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 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/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții şi deviz general";  
   - "3.6. Organizarea procedurilor de achiziție";  
   - "3.7. Consultanță";  
   - "3.8. Asistență tehnică";  
   - "5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier";  
   - "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 documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea 
(intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții “Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației, întocmită de S.C. CDS PROJECT S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Olt cu 
nr. 13703/09.12.2022;  

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare 
drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție       
DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform anexei nr. 1 la proiectul de 
hotărâre; 

- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-
comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre; 

- aprobarea finanțării de la bugetul local al Județului Olt a sumei de 539.660,00 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. 1.333/2021 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 

 
 
 



1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
Direcția Tehnică și Investiții 
Nr. 661/17.01.2023                                                                               A V I Z A T 
                                                                                                        VICEPREŞEDINTE 
                                                                                                        Virgil DELUREANU                                                   
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt”, 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. 167/28.10.2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 24/11.02.2022, au fost aprobate cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt” 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. 67 din această listă, publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, se regăsește obiectivul de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna 
Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” cu suma alocată de la bugetul de stat de 34.506.983,52 lei. 

Aprobarea pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” a 
investiției “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” 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. 

Având în vedere precizările de la punctele 1 și 2 ale 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 
respectiv indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna 
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Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” nu au fost aprobate până în prezent se impune ca 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici aferenți 
obiectivului să fie aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 167/28.10.2021, astfel 
cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/11.02.2022, 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 și cu modelul 
prevăzut în anexa nr. 2.1 la normele metodologice, 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. 

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. 167/28.10.2021, astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/11.02.2022, se impune ca devizul general 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, 
L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul 
Olt” să fie actualizat și reaprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Astfel, pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 
57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), 
județul Olt” au fost întocmite documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)              
nr. 35/2022, de către S.C. CDS PROJECT S.R.L., înaintată cu adresa nr. 210/09.12.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13703/09.12.2022, respectiv indicatorii tehnico-
economici aferenți obiectivului și devizul general actualizat. 

Menționăm că indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat aferenți obiectivului 
de investiții “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna 
Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” 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. 1321/20.09.2021.  

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

-buget de stat -34.506.983,52 lei (inclusiv T.V.A.) 
-buget local -539.660,00 lei (inclusiv T.V.A.) 
Conform prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de 
autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul Județean.  

Documentația tehnico–economică aferentă obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-
comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” respectă prevederile Hotărârii Guvernului              
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2017.  

Potrivit dispozițiilor 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. 
   În conformitate cu prevederile 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 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
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   - "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/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții şi deviz 
general";  
   - "3.6. Organizarea procedurilor de achiziție";  
   - "3.7. Consultanță";  
   - "3.8. Asistență tehnică";  
   - "5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier";  
   - "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 documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea 
(intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții “Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației, întocmită de S.C. CDS PROJECT S.R.L., înregistrată la Consiliul 
Județean Olt cu nr. 13703/09.12.2022;  

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare 
drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 
703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre; 

- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-
comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre; 

- aprobarea finanțării de la bugetul local al Județului Olt a sumei de 539.660,00 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. 1.333/2021 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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