
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea 

finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe 

DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - 

Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în DJ665, ce traversează localitățile 

Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671 cu originea în DN 67D, 

ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu 

originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Județul Gorj”  prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Prevederile OUG nr. 95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții „Anghel 

Saligny”; 

- Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea 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.   

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Cererea de finanțare pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții 

„Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce 

traversează localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C 

cu originea în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, 

până în DN 67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile 

Arsuri-Schela, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, prevăzută 

în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 2 Se aprobă Devizul general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții 

„Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce 

traversează localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C 

cu originea în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, 

până în DN 67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile 

Arsuri-Schela, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, prevăzut 

în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj pentru a semna Cererea de 

finanțare și Devizul general estimativ, în formele prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre. 

  

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

  

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr................. 

Adoptată în ședința din ...............2021 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.2

Valoare 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
255.000,00 48.450,00 303.450,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 395.000,00 75.050,00 470.050,00

TOTAL CAPITOL 1     650.000,00 123.500,00 773.500,00

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 65.000,00 12.350,00 77.350,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 55.000,00 10.450,00 65.450,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 1.121.344,54 213.055,46 1.334.400,00

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
241.344,54 45.855,46 287.200,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
20.000,00 3.800,00 23.800,00

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

detaliilor de execuție
35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 825.000,00 156.750,00 981.750,00

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 430.000,00 81.700,00 511.700,00

TOTAL CAPITOL 3     1.671.344,54 317.555,46 1.988.900,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 107.154.324,34 20.359.321,62 127.513.645,96

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 103.818.657,21 19.725.544,87 123.544.202,08

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 3.335.667,13 633.776,75 3.969.443,88

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 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 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      107.154.324,34 20.359.321,62 127.513.645,96

 DEVIZ  GENERAL 

          al obiectivului de investiţie ,,Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe

DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  

DJ665C cu originea în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67,

DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și 

DJ664 cu originea în DN 67, cu origine în DN66, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Judetul Gorj"                                  

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 4

Capitolul 2

Capitolul 3

Capitolul 1



5.1 Organizare de şantier 1.071.543,24 203.593,22 1.275.136,46

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
1.071.543,24 203.593,22 1.275.136,46

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

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 1.212.305,28 4.750,00 1.217.055,28

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
535.771,62 0,00 535.771,62

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

107.154,32 0,00 107.154,32

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 544.379,34 0,00 544.379,34

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
25.000,00 4.750,00 29.750,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.467.783,44 1.038.878,85 6.506.662,29

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

TOTAL CAPITOL 5      7.751.631,97 1.247.222,07 8.998.854,04

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 117.227.300,85 22.047.599,15 139.274.900,00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 108.875.867,58 20.686.414,84 129.562.282,42

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 139.274.900,00
buget de stat 138.000.000,00

buget local 1.274.900,00

Preturi fără TVA Cu standard de cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 4 103.818.657,21 3.335.667,13

Valoare investitie 113.578.066,38 3.649.234,47
Cost unitar aferent investiției 1.993.611,95 64.054,25

Cost unitar aferent investiției (EURO) 402.945,26 12.946,53

Data 27.10.2021
Curs Euro 4,9476

Valoare de referință standard de cost (km) 56,971

Beneficiar:
U.A.T.- JUDETUL GORJ

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

  
CONTRASEMNEAZĂ                                                        

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                               

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Capitolul 6

Capitolul 5



 

A N E X A  N R . 2  
 

C E R E R E  D E  F I N A N Ț A R E  

Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

U.A.T.-JUDEȚUL GORJ 

JUDEȚUL: GORJ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr/data înregistrare: 
(Se completează numărul de către U.A.T.) 

(Se completează numărul de înregistrare de la 
registratura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației.) 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj 

Denumirea obiectivului de investiții: 

„Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe 

DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile 

Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în 

DJ672B,  DJ665C cu originea în DJ665, ce traversează 

localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, 

până în DN 67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează 

localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea 

Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează 

localitățile Arsuri-Schela, Judetul Gorj” 
Tip proiect: - proiect cu o singură categorie de investiție; 

 

Categoria de investiție: 

 
c)drumurile publice clasificate  și încadrate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
județene(reabilitare); 

 Tip investiție: — obiectiv de investiție nou; 

Amplasament: 

Drumul județean 664A se află amplasat în partea de Nord a 
județului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor 
Turcinești și Stănești, are originea în DJ 664, traversează 
localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi până 
în DJ672B și are o lungime de 15,592 km 
Drumul județean 665C se află amplasat în partea de Nord est 
a județului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor 
Crasna, Săcelu și Scoarța, traversează localitățile Buzești-
Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67 și are o 
lungime de 15,393 km 
Drumul județean 671 se află amplasat în partea de Nord Vest 
a județului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Padeș, 
are originea în DN 67D, traversează localitățile Apa Neagră- 
Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și are o lungime de 
17,986 km 
Drumul județean 664 se află amplasat în partea de nord a 
județului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Schela, 
traversează localitățile  Arsuri-Schela, până în DJ  665 și are 
o lungime de 8,0 km 
 
 



 

Durata de implementare a obiectivului de investiții 

(luni): 

4 luni întocmire SF, EXEPERTIZE TEHNICE, STUDIU 
TOPOGRAFIC, RAPORT PRIVIND IMPACTUL 
ASUPRA MEDIULUI, STUDIU GEOTEHNIC, ETC 
2 luni obținere avize/acorduri conform certificatului de 
urbanism 
3 luni întocmire PT, POE și PAC 
24 de luni execuție lucrări 
36 luni perioada de garanție 
6  luni perioadă proceduri achiziție servicii de proiectare  - 
SF, PT, achiziție execuție lucrări și achiziție servicii de 
diriginți de șantier 
TOTAL = 75 luni Hotărârea consiliului județean de aprobare: - 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 139.274.900 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 138.000.000 

Valoarea finanțată de la bugetul local: 
1.274.900 

 

Valoare calculată conform standardului de cost 113.578.066,38 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.993.611,95 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice: 
— tip drum: drum județean 

— clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
— lungime drum: 56971 metri; 
— lucrări de consolidare: da; 
— lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 
— trotuare: da; 
— locurile de parcare, oprire și staționare: da; 
— număr poduri: 10; 
— bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
— alte lucrări de artă: da. 
  

 
—  4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: VICTORIEI Număr: 4 Cod 

poștal:210191 Localitatea: TÂRGU JIU Județul: GORJ 

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume și prenume: Cosmin-Mihai Popescu 

Funcție: Președinte  

Număr de telefon fix:0253/212023 

Număr de telefon mobil:0720666111 

Adresă poștă electronică (obligatoriu):presedinte@cjgorj.ro 

Persoana de contact: 

Nume și prenume: Cornel-Lucian Cimpoieru 

Funcție: Director Executiv 

Număr de telefon:0722589422 



Adresă poștă electronică: cornel.cimpoieru@cjgorj.ro 

 

Subsemnatul, COSMIN-MIHAI POPESCU, având funcția de PREȘEDINTE, în calitate de 

reprezentant legal al  U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit 

finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de 

programare 2021—2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut 

semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, confirm că respect prevederile 

art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții „Anghel Saligny”, confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele 

anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar 

putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

 

Președinte 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

            PREŞEDINTE,         

   Cosmin-Mihai Popescu       CONTRASEMNEAZĂ 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 



JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 

estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură 

rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile 

Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în 

DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 

67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile 

Arsuri-Schela, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

 

 

Prin OUG nr. 95/2021 a fost aprobat Programul național de investiții "Anghel Saligny", 

coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,    

 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 

administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate 

prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.   

 

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe 

terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

   

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de 

construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, 

modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, 

conservare la construcții existente şi care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele 

categorii de investiții:   

a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei;   

b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme 

de captare a apelor pluviale;   

c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice 

din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor;   

d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice;   

e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la 

sistemul de transport al gazelor naturale.   

 

Finanțarea programului se asigură din:   

a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această 

destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la o poziţie 

distinctă de cheltuieli;   

b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;   

c) alte surse legal constituite.   



 

Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele 

locale.   

 

În conformitate cu art. 1, alin (5) din O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții ,,Anghel Saligny”, ,,Pot fi finanțate prin prezentul program obiectivele de investiții 

care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în 

perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv 

din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau 

internaționale”. 

 

Prin Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute 

la art. 4 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021. 

 

Astfel, la art. 6 din Normele metodologice, în vederea includerii la finanțare prin program, 

beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea 

de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează:   

a)    devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1;   

b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 

la lit. a). 

 

Pentru a fi valorificată această oportunitate de finanțare privind reabilitarea infrastructurii de 

interes județean aferentă DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti - 

Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în DJ665, ce traversează 

localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671 cu originea în 

DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și 

DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, considerăm, prin 

raportare la valoarea devizului general estimativ, că obiectivul de investiție propus spre 

finanțare este eligibil în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny". 

 

Cererea de finanțare a fost întocmită în conformitate cu prevederile din  Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobate prin Ordinul MDLPA 

nr. 1333/2021, respectiv  ANEXA NR.1. 

 

Devizul general estimativ a fost întocmit cu respectarea conținutului cadrul din Hotărârea nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice  și  Anexa 2.1 din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 1333/2021. 

 

La stabilirea valorii totale a investiției s-a ținut cont de Ordinul MDLPA nr. 1.321/2021 pentru 

aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la   prevăzute la art. 



4 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții "Anghel Saligny". 

 

În aceste condiții, în esență, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Cererii de finanțare 

și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare 

infrastructură rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează 

localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea 

în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 

67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-

Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, 

Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

 

Față de aceste motive, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT,  

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  



Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte  

și programe naționale  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 

estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură 

rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile 

Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în 

DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 

67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile 

Arsuri-Schela, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului 

general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură 

rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile 

Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în DJ665, 

ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671 

cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-

Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Județul 

Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

- OUG nr. 95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

-   Ordinului MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea 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)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021; 

-  Ordinul MDLPA nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 

de investiții prevăzute la   prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 

Saligny"; 



- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice. 

Prin raportare la precizările de ordin juridic, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Județean 

Gorj adoptarea acestuia în forma prezentată.              

  

         Director executiv,           Director executiv,                Director executiv, 

             

          Marcău Costel                  Ungureanu Victoria        Cimpoieru Cornel-Lucian 

 

 

 

 


