
R O M Â N I A                        PROIECT,                                   

JUDEŢUL GORJ                Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                         CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU                     

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 93/ 30.05.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km     

(km 0+000-km 44+146)” 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

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

Transport Public Județean și Direcției juridică, dezvoltarea capacități administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

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

-  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56/30.09.2016 pentru modificarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj; 

- Necesitatea actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție, 

ca urmarea a constatărilor efectuate de către prestatorul de servicii desemnat, respectiv 

S.C. PROREDRUM S.R.L.; 

- Procesul verbal de recepție nr. 991/2017 pentru lucrarea Plan topografic necesar întocmirii 

documentației de autorizare a lucrării de construire pentru ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-

Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” și a 

planurilor de situație vizate de O.C.P.I. Gorj, conform cărora lungimea drumului județean 674 

este de 43,443 km, pe teritoriul județului Gorj; 

- Adresa nr. 1056/26.01.2018 emisă de U.A.T. – Județul Gorj, prin care se solicită 

proiectantului S.C. PROREDRUM S.R.L., revizuirea documentației tehnico-economică (faza 

D.A.L.I și P.T.) pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-

Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” și modificarea denumirii 

proiectului în ,,Reabilitare DJ 674,Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”; 

 - Adresa nr. 12/29.01.2018 emisă de S.C. PROREDRUM S.R.L. și înregistrată la sediul 

U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 1099/29.01.2018 prin care se înaintează documentația modificată 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți”; 

- Avizul nr. 1/2018 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj, privind avizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 93 din 30.05.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”; 

- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  



 - Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 Hotărârea Consiliului Județean nr. 93 din 30.05.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, se modifică după 

cum urmează: 

 

 Art. unic 

Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Denumirea obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44,146 km (km 0+000 – km 44+146)” se modifică și se 

înlocuiește cu denumirea ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți”; 

(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 93 din 30.05.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-

Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, se modifică 

și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre; 

(3) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1)  este de 124.034.595 

lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare construcții  și montaj 116.711.806 lei (inclusiv T.V.A.)”; 

(4) Durata de realizare a investiţiei, astfel cum a fost prevăzută prin documentația 

tehnico-economică,  este de 24 luni. 

 

Art.2  se modifică și va avea următorul cuprins ,,Direcţia Tehnică, Investiții, Infrastructură 

Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcţia Juridică, 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  JUDEŢULUI, 

                                                                     CRISTINA - ELENA RĂDULEA - ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2018 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



R O M Â N I A                   ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                                 la Proiectul de  Hotărâre nr.__din ____2018 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

INDICATORI 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți” 

 

 

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totală a invesției este de: 124.034.595 lei inclusiv TVA  

                                           din care C+M: 116.711.806 lei inclusiv TVA  

 

 

2. Eșalonarea investiției 

Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv T.V.A. 

Anul I                           62.017.298/58.355.903 lei 

Anul II      62.017.298/58.355.903 lei 

 

 

3. Durata de realizare 

Durata de realizarea a investitiei este de 24 luni. 

 

 

4. Capacități 

- lungimea traseului   - 43,443 km; 

- lațimea platformei drumului - 8,00 m; 

- lațimea părții carosabile  - 6,00 m; 

- lațimea acostamentelor  - 2 x 0,75 m; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         P R E Ș E D I N T E, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                               Contrasemnează:  

                SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj                 

nr. 93/ 30.05.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 

44+146 km (km 0+000 - km 44+146)” 

 
 

În anul 2015, a fost întocmită documentația tehnico – economică, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în următoarele 

faze: expertiză tehnică drum, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de impact asupra 

mediului și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. 

În anul 2016, U.A.T. – Județul Gorj a finalizat procedura privind întocmire Documentații 

tehnico-cadastrale” în vederea avizării, recepției și înscrierii în cartea funciară a drumurilor 

județene ce aparțin domeniului public al județului Gorj. 

În acest sens, a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56/30.09.2016 pentru 

modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj; 

Conform Procesului verbal de recepție nr. 991/2017 pentru lucrarea Plan topografic 

necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrării de construire pentru ,,Reabilitare DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km, (km 0+000 – km 44+146)” 

și a planurilor de situație vizate de O.C.P.I. Gorj, lungimea drumului județean 674 este de 43,443 

km, pe teritoriul județului Gorj. 

În procesul de realizare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km , (km 

0+000 – km 44+146)” au fost identificate neconcordanțe cu privire la lungimea drumului 

județean 674, prin raportare la documentația tehnico-cadastrală achiziționată de Consiliul 

Județean Gorj în anul 2016, determinate de o greșită apreciere de către proiectant a limitei 

drumului județean 674, corespunzătoare teritoriului administrativ al județului Gorj.  

În concret, limita drumului județean 674 raportată la teritoriul administrativ al județului 

Mehedinți se situează potrivit documentației tehnico-cadastrale la km 43+443, lungimea drumului 

județean diminuându-se  cu 703 m față de cea înscrisă în documentația tehnico-economică 

inițială. 

În consecință, s-a procedat la actualizarea documentației tehnico-economice de către 

proiectant, pentru a fi supusă unei noi proceduri de avizare în comisia tehnico-economică. 

Această situație determină modificarea denumirii obiectivului de investiție în ,,Reabilitare 

DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți” prin înlocuirea denumirii 

inițiale ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km, 

(km 0+000 – km 44+146)”, în toate documentele cu caracter tehnic, economic și juridic aferente 

obiectivului de investiție. 

Modificarea de lungime a drumului județean, are efect asupra valorii totale a obiectivului 

de investiție din care construcții și montaj, în sensul diminuării la suma valorii totale a investiţiei 

de 124.034.595 lei (inclusiv T.V.A.), din care construcții și  montaj reprezintă 116.711.806 lei 

(inclusiv T.V.A.). 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie revizuită în sensul precizat mai sus, în 

ansamblul elementelor  structural (valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi 



principalele categorii de lucrări) a fost supusă spre analiză Comisiei Tehnico-Economice 

constituite la nivelul U.A.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil  nr. 1/2018. 

 

Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 93/ 30.05.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-

Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000- km 44+146)”, 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  

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 

ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj                 

nr. 93/ 30.05.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 

44+146 km (km 0+000-km 44+146)” 

 

 

 

 

Având în vedere: 

 prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de 

intervenție,  respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: ,,devizul general întocmit la faza de 

proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, se 

actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele 

situații:(…) 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenție; 

b)       la data solicitării autorizației de construire; 

c)      la data organizării procedurii de atribuire  contractului de achiziție publică pentru 

execuția de lucrări”. 

 

și analizând situația care a determinat necesitatea actualizării documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiție, ca urmare a constatărilor efectuate de către prestatorul de 

servicii desemnat, respectiv S.C. PROREDRUM S.R.L. și reflectate corespunzător în 

documentația tehnico-economică revizuită transmisă Consiliului Județean Gorj, 

 

luând în considerare avizul favorabil  nr. 1/2018 al Comisei tehnico-economice constituite 

la nivelul U.A.T. – Județul Gorj, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți)”, în urma analizării documentației revizuite 

 

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

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 93/ 30.05.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, 



Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-lim. Jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, 

poate fi supus spre adoptare Consiliului Judeţean Gorj. 

 

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

obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți”, se regăsesc în devizul general estimativ actualizat, parte componentă a 

documentației tehnico-economice. 

 

 

 

Direcţia 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 


