
 R O M Â N I A                 PROIECT,                                   

JUDEŢUL GORJ             Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                  SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                         CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU                     

 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

     ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier” 
 

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; 

- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 28.11.2018 privind aprobare indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 

Cernădie, comuna Baia de Fier”; 

      - Avizul nr. 6/2019 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj, privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiție  ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”; 
- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

- Prevederile art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 
             Art.1   (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, 

prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       (2) Valoarea totală a obiectivului de investitie prevăzut la alin. (1) este de 26,863 

mii lei  (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 17,760 mii  lei (inclusiv T.V.A.). 

               (3) Durata de realizare a investiţiei este de 1 lună. 

Art.2 Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 

județean și Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E,  

    COSMIN-MIHAI POPESCU                    Contrasemnează:  

               SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                     CRISTINA - ELENA RĂDULEA - ZAMFIRESCU 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2019 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 



 

O M Â N I A                   ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                            la Proiectul de  Hotărâre nr.__din ____2019 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

Principalii  indicatori tehnico - economici aferenți investiției ,,Refacere podeț pe DJ 

665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, 

 

 

1. Indicatori maximali    

Valoarea totală (INV) = 26,863 mii lei ( cu T.V.A.)/ 22,589 mii lei ( fără T.V.A.) 

din care construcții-montaj (C+M) = 17,760 mii lei ( cu T.V.A.)/ 14,925 mii lei ( fără 

T.V.A.) 

2. Indicatori minimali: 

-    podeț cu structură metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu lungime de 8,80 m 

având structură rutieră: 

 4,0 cm beton asfaltic BA16, 

 6,0 cm binder BAD22.4 

 8,0 cm anrobat bituminos  

 15,0 cm piatra sparta 

 30,0 cm balast 

3. Indicatori financiari, socio – economici, de impact, de rezultat/operare 

           Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 22,589 mii lei (fără TVA), din 

care: 

           Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 14,925 mii lei (fără TVA). 

4.  Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii 

           Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 1 lună. 

 

 

 

         P R E Ș E D I N T E, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                      Contrasemnează:  

             SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 
 

 

 

 



 

R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţie  ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, 

comuna Baia de Fier” 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul 

județean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 

limitele şi în condiţiile legii 

 De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror 

finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile 

deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 În data de 28.11.2018, a fost adoptată Hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 166 privind 

aprobare indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la 

km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, potrivit căreia 

 

 valoarea totală a investiţiei este de   24.945,36 lei (inclusiv T.V.A.),  

                 din care C+M reprezintă              15.861,09 lei (inclusiv T.V.A.), 

 

 

 iar durata de execuție proiectată este de 1  lună. 

 

 

Având în vedere: 

 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene prin care au fost aduse unele modificări și completări la Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii unor prevederi speciale 

în domeniul construcțiilor. 

În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul 

construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018,  în acest sens, la art. 71 

precizându-se: 

 „(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, 

pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, 

fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în 

medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din 

prezenta ordonanță de urgență.” 

• Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială cu 

modificările și completările ulterioare emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; 

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

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

art. 10 alin. 4, potrivit căruia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în 

cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de  



 

intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 

investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar …”   

• Hotărârea nr. 166/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, 
 

se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere 

podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, prin luarea în considerare a 

devizului general actualizat. 
 

Astfel, în conformitate cu documentația tehnico-economică actualizată, valoarea totală a 

investiției, inclusiv T.V.A. devine 26.862,95 lei, din care C+M inclusiv T.V.A. este de 17.759,61  lei, 

celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate. 

 

  Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 

38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean 

Gorj. 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

P R E Ş E D I N T E, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie  ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, 

comuna Baia de Fier” 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

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

exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul județean 

aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 

limitele şi în condiţiile legii; 

 prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele 

locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene prin care au fost aduse unele modificări și completări la 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul 

introducerii unor prevederi speciale în domeniul construcțiilor. 

În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul 

construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018,  în acest sens, la art. 71 

precizându-se: 

 „(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, 

pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din 

prezenta ordonanță de urgență.” 

  Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică/sectorială cu modificările și completările ulterioare emisă de Președintele Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice; 

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

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

respectiv art. 10 alin. 4, potrivit căruia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de 

fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin 

grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar …”   

 

 

Având în vedere: 

  - Contractul de lucrări nr. 14809 din 05.11.2018 privind proiectarea, asigurarea asistenței tehnice 

din partea proiectantului, execuția și finalizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la 

km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”; 
 

 



- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 

Cernădie, comuna Baia de Fier”, respectiv: 

 

PRINCIPALII - INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI 

 

INDICATORI MAXIMALI 

 

        Valoarea totală (INV) = 24.945,00 lei ( cu T.V.A.)/ 20.975,00 lei ( fără T.V.A.) din care construcții-

montaj (C+M) = 15.861,00 lei ( cu T.V.A.)/  13.328,00 ( fără T.V.A.) 

 

INDICATORI MINIMALI: 

 

-    podeț cu structură metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu lungime de 8,80 m având 

structură rutieră: 

 4,0 cm beton asfaltic BA16, 

 6,0 cm binder BAD22.4 

 8,0 cm anrobat bituminos  

 15,0 cm piatra sparta 

 30,0 cm balast 

  
INDICATORI FINANCIARI, SOCIO – ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE 

 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 24,945 mii lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 15,861 mii lei (fără TVA). 

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN 

LUNI 

 

          Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 1 lună. 

  

în temeiul prevederilor legale invocate, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia 

de Fier” prin luarea în considerare a devizului general actualizat. 

 

 Astfel, în conformitate cu documentația tehnico-economică actualizată și corespunzător devizului 

general actualizat, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat 

Cernădie, comuna Baia de Fier”, au rezultat următoarele elemente caracteristice: 

 

INDICATORI MAXIMALI 

 

        Valoarea totală (INV) = 26.862,95 lei ( cu T.V.A.)/ 22.588,20 lei ( fără T.V.A.) din care construcții-

montaj (C+M) = 17.759,61 lei ( cu T.V.A.)/  14.924,04 ( fără T.V.A.) 

 

 

INDICATORI MINIMALI: 

          -    podeț cu structură metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu lungime de 8,80 m 

având structură rutieră: 

 4,0 cm beton asfaltic BA16, 

 6,0 cm binder BAD22.4 

 8,0 cm anrobat bituminos  

 15,0 cm piatra spartă 

 30,0 cm balast 
 



 

INDICATORI FINANCIARI, SOCIO – ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE 

 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 22.588,20 lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 14.924,04 lei (fără TVA). 

 

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

           Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 1 lună. 

 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului 

de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, se 

regăsesc în devizul general actualizat, parte componentă a documentației tehnico-economice. 

 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 

hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere 

podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”, poate fi supus spre adoptare 

Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

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

 

 

 

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian 

 

 

 

    

 

 

 

       Întocmit, 

                          Mirela Balaci 

            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


