
 R O M Â N I A                   

JUDEŢUL GORJ                          

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                            

 

                  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,REFACERE PARTE CAROSABILĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ DJ 673, KM 14+900, 

LOCALITATEA SLIVILEȘTI -0,05 KM ȘI DJ 673 KM 9 + 200, LOCALITATEA MICULEȘTI – 

0,03 KM” 

 

        Consiliul Judeţean Gorj: 

 

  Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

      - Avizul nr. 9/2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

privind „REFACERE PARTE CAROSABILĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ DJ 673, KM 14+900, 

LOCALITATEA SLIVILEȘTI -0,05 KM ȘI DJ 673 KM 9 + 200, LOCALITATEA MICULEȘTI – 0,03 

KM”; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

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

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

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1    (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,REFACERE 

PARTE CAROSABILĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ DJ 673, KM 14+900, LOCALITATEA 

SLIVILEȘTI -0,05 KM ȘI DJ 673 KM 9 + 200, LOCALITATEA MICULEȘTI – 0,03 KM”, prevăzuţi 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 2.905.157,61 lei  

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 2.311.829,69 lei (inclusiv T.V.A.). 

            (3)  Durata de realizare a investiţiei este de 6 luni. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

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

 

P R E Ş E D I N T E,  

    COSMIN-MIHAI POPESCU                               Contrasemnează:  

                     SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                              CRISTINA - ELENA RĂDULEA – ZAMFIRESCU 

 

 

Nr. 190 

Adoptată în şedinţa din 25.11.2021 

cu un număr de 32 voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 

 



R O M Â N I A                      ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                                                         la Hotărârea nr. 190 din 25.11.2021 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiției ,,REFACERE PARTE 

CAROSABILĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ DJ 673, KM 14+900, LOCALITATEA SLIVILEȘTI -0,05 

KM ȘI DJ 673 KM 9 + 200, LOCALITATEA MICULEȘTI – 0,03 KM” 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și , respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu gevizul general; 

Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este: 

TOTAL INVESTIȚIE: 2.444.720,91  lei fără T.V.A., respectiv 2.905.157,61 lei cu T.V.A 

 C+M (construcții și montaj):  1.942.714,03 lei fără T.V.A., respectiv  2.311.829,69 lei cu T.V.A 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

S-au propus următoarele: 

-Sector km 9+134 - la km 9+192,85, Localitatea Miculești 

· Grinzi de rigidizare pe piloți forați, L = 40 m; 

· Șanțuri trapezoidale pereate cu dren de fund,  L = 132 m; 

· Podețe tubulare noi Ø500, buc = 1; 

-Sector km 14+898 - la km 14+983,5, Localitatea Slivilești 

· Grinzi de rigidizare pe piloți forați, L = 60 m; 

· Șanțuri trapezoidale pereate cu dren de fund,  L = 83,6 m; 

· Șant ranforsat, L=48,8 m; 

· Podețe tubulare noi Ø500, buc = 1; 

· Reabilitare camera de podeț existent, buc = 1; 

-Drum de clasă tehnică IV: 

·Platforma: 7,00 m; 

·Parte carosabilă: 2 x 2,75 m; 

·Acostamente: 2x0,75 m , consolidate cu aceeași structură rutiera ca si pe partea carosabilă; 

·Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș). 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

- Rata internă de rentabilitate (RIR) = - 7,39% < rata de actualizare 5 %; 

- Valoarea actualizată netă (VAN ); 

- Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an din cei 30 ai previzionării; 

- Raportul cost / beneficii este subunitar (0,97 < 1) pentru toți anii luați în considerare; 

- Valoarea investiției – 2 444 720,91 lei (fără TVA) din care C + M = 1 942 714,03  lei (fără TVA). 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni; 

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de 6 luni. 

 

 

          P R E Ș E D I N T E, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                            

 

         Contrasemnează:  

                     SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

  


