
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 devizului general pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, 

Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj” 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice 

și Transport Public Județean și Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

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

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

- Devizul general inițial al obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 

traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 

(E79), judetul Gorj” 

- 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 Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare 

drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, 

Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

- Art.2 Prezenta hotărâre, însoțită de acordul contractual de achiziție publică privind execuția și 

finalizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile 

Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul 

Gorj”, va fi comunicată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în temeiul clauzelor 

convenite prin contractul de finanțare nr. 315/27.07.2016 

- Art.3 Direcția Tehnică, Investiții, Infrastructura Drumuri Publice și Transport Public Județean 

și Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacitătii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean 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. 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI  

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investitie ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

județul Gorj” 

 

În temeiul, prevederile art. 12, alin (4) — (5) din Normele metodologice aprobate 

prin Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

,, …(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează 

corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de 

investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice. 

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se 

aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de 

construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod 

corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a 

contractului de finanțare....”, 

s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre, în urma actualizării de către 

proiectantul lucrării a devizului general prin luarea în considerare a propunerii financiare 

care a stat la baza încheierii acordului contractual, precum și a influențelor determinate 

de modificările legislative prevăzute de O.U.G. nr. 114/2018 prin care s-au introdus 

prevederi speciale în domeniul construcțiilor, în sensul majorării nivelului salariului de 

bază minim brut pe țara garantat în plată, O.U.G nr. 79/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin luarea în considerare a 

nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin H.G 

nr.846/2017 și a actului adițional nr. 14227 din 24.10.2018; 

 



La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere inclusiv dispozițiile de 

ordin general privind actualizarea devizelor generale ale obiectivelor de investiție, 

reglementate de Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv art. 10 alin. 4, potrivit 

căreia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 

obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin 

grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 

obligatoriu în următoarele situații: 

…c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare 

a obiectivului de investiții...”. 

Având în vedere: 

• contractul de finanțare nr. 315/27.07.2016 pentru Programul Național de 

Dezvoltare Locală privind alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, 

Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj” ; 

• acordul contractual nr. 13515 din 30.10.2017 privind execuția și finalizarea 

obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum judetean 673, ce traversează localitățile 

Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

județul Gorj” 

• actul adițional nr. 5480 din 26.04.2018 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de aplicarea modificărilor 

legislației fiscale după intrarea în vigoare a O.U.G nr. 79/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin luarea în considerare a 

nivelului salariului de Bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin H.G nr. 

846/2017; 

• actul adițional nr. 6738 din 22.05.2018 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de valoarea lucrărilor 

suplimentare necesare pentru executarea contractului menționat mai sus; 

• actul adițional nr. 14227 din 24.10.2018 prin care actul adițional 6738 din 

22.05.2018 se consideră nescris și se majorează valoarea inițială a contractului de lucrări 

nr. 13515/30.10.2017, determinată de valoarea lucrărilor suplimentare necesare pentru 

executarea contractului menționat mai sus conform  Dispoziției de șantier nr. 2;  

• actul adițional nr. 4733 din 09.04.2019 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de aplicarea tarifului aferent 

salariului minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor reglementat prin 

OUG nr.114/2018; 

 



pentru finanțarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 

traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, 

Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj” din fonduri de la bugetul de stat prin 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației publice, se propune actualizarea 

devizului general conform anexei. 

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru 

realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează 

localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până 

în DN 66 (E79), județul Gorj”, 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 devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

județul Gorj”, poate fi supus spre adoptare Consiliului Județean Gorj. 

 

Direcția tehnică, investiții,                                 Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

infrastructură drumuri publice                              administrative și achiziții publice 

și transport public județean 

 

Director executiv,                                                                      Director executiv, 

Cimpoieru Cornel Lucian                                                            Costel Marcău 

 

Întocmit, 

Șef șerviciu 

Ungureanu Ion Marian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN         

  

 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

județul Gorj” 

Având în vedere: 

• contractul de finanțare nr. 315/27.07.2016 pentru Programul Național de 

Dezvoltare Locală privind alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare drum judetean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, 

Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj” ; 

• acordul contractual nr. 13515 din 30.10.2017 privind execuția și finalizarea 

obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile 

Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

județul Gorj” ; 

• actul adițional nr. 5480 din 26.04.2018 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de aplicarea modificărilor 

legislației fiscale după intrarea în vigoare a O.U.G nr. 79/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin luarea în considerare a 

nivelului salariului de Bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin H.G 

nr.846/2017; 

• actul adițional nr. 6738 din 22.05.2018 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de valoarea lucrărilor 

suplimentare necesare pentru executarea contractului menționat mai sus; 

• actul adițional nr. 14227 din 24.10.2018 prin care actul aditional nr. 6738 din 

22.05.2018 se consideră nescris și se majorează valoarea inițială a contractului de lucrări 

nr. 13515/30.10.2017, determinată de valoarea lucrărilor suplimentare necesare pentru 

executarea contractului menționat mai sus conform  Dispoziției de șantier nr.2; 

• actul adițional nr. 4733 din 09.04.2019 prin care se majorează valoarea inițială a 

contractului de lucrări nr. 13515/30.10.2017, determinată de aplicarea tarifului aferent 

salariului minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor, reglementat 

prin OUG nr. 114/2018; 



• devizul general actualizat privind execuția și finalizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, 

Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj”; 

și în temeiul prevederilor art. 12, alin (4) — (5) din Normele metodologice 

aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

,,…(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează 

corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de 

investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice. 

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se 

aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de 

construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod 

corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a 

contractului de finanțare....”, 

s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre, în urma actualizării de către proiectantul 

lucrării a devizului general prin luarea în considerare a propunerii financiare care a stat 

la baza încheierii acordului contractual, precum și a influențelor determinate de 

modificările legislative cu privire la  nivelul salariului de baza minim brut pe țară 

garantat în plată și a lucrărilor suplimentare necesare pentru executarea contractului;  

La elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere inclusiv dispozițiile de 

ordin general privind actualizarea devizelor generale ale obiectivelor de investiție, 

reglementate de Hotarârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv art. 10 alin. 4, potrivit 

căreia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 

obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin 

grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod 

obligatoriu în următoarele situații: 

...c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de 

finanțare a obiectivului de investiții...”’. 

Astfel, în conformitate cu devizul general actualizat după finalizarea procedurilor 

de achiziție publică privind execuția și finalizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare 

drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, 

Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj”, valoarea totală a 

investiției, inclusiv T.V.A. devine  51.494.740,520 lei, din care C+M inclusiv T.V.A. 

este de 43.706.396,950 lei, celelalte elemente tehnico-economice rămânând 

neschimbate. 



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

actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 

673, ce traversează localitățile Slivilești, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, 

Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj” drept pentru care îl supun adoptării 

Consiliului Județean Gorj. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

P R E Ş E D I N T E, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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