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CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-
Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect  

 

PROIECT: ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” 
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 
Apel de proiecte nr.: POR 2016/6/6.1/2. 

 
Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Expunerea de motive; 

 Raportul de specialitate comun al Direcției tehnico-economice, dezvoltare regională şi relații 
externe și Direcției juridice şi dezvoltarea capacității administrative, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică locală; 

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

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 1 din 25.01.2017 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum judeţean 
(675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-
Alimpești, până în DJ675C”; 

 Prevederile art. 91, alin. 1, lit. b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 44 și art. 45 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2 din 02.03.2016 
pentru aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2, ce vor fi propuse spre finanțare 
prin POR 2014-2020, P.I., 6.1; 

 Ordinului M.D.R.A.P.F.E. nr. 3774 din 25.07.2017 pentru modificarea Ghidului Solicitantului 
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 
- Axa Prioritară 6-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
Investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3161 din 06.12.2016; 

 Instrucțiunea M.D.R.A.P.F.E. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și 
contractare pentru apelurile lansate prin MYSMIS; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia privind notificarea etapei de 
precontractare nr. 11484 din 27.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9375 din 
28.07.2017. 
  

În baza art. 97, alin. 1. din   Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

ART 1. Se aprobă proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu 
Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 
6.1, nr. apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2. 
 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează 
localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, în 
cuantum de 76.133.072,04 lei (inclusiv TVA). 
 



ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. - Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 4.037.053,40 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizare drum 
judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-
Alimpești, până în DJ675C”. 
 
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-
Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 
se vor asigura din bugetul propriu general al Județului Gorj. 
 
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ”Modernizare drum 
judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-
Alimpești, până în DJ675C”, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia, se vor suporta de către 
U.A.T. – Județul Gorj. 
 
ART 7. Se împuternicește Domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele U.A.T. - Județul Gorj. 
 
ART 8. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016 privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) 
ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în 
DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
ART 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Județului Gorj, în vederea ducerii la 
îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj. 
 
ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean 
Gorj şi va fi publicată pe site-ul propriu al Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. _____ 
Adoptată în ședința  din 25.08.2017 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de consilieri 

http://www.cjgorj.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) 
ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, 

până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect  
 
 

Potrivit Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011-2020, 
modernizarea rețelei de drumuri județene reprezintă una din prioritățile de dezvoltare socio-
economică a județului Gorj.  
 
Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea 
de Investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, finanțează investiții ce vizează modernizarea sau reabilitarea, 
pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți, a rețelei de drumuri județene care asigură 
conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția/modernizarea variantelor 
ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv,  precum 
și investiții destinate siguranței rutiere. 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului ”Modernizare drum 
judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-
Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, 
proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale. 
 
La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, lista de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2 a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2 din 
02.03.2016, iar proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile 
Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” face parte 
din lista proiectelor strategice ce vor fi propuse spre finanțare prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016, a fost aprobat proiectul 
”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și cheltuielile legate de 
implementarea acestuia. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nu a produs efecte, deoarece 
proiectul nu a fost finanțat în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1. În aceste 
condiții, prin prezentul proiect de hotărâre se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale 
și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului 
Județean 675 B”. 
 
Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a 
gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”. 
 
 
 
 



Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 
- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 
- lucrări de reabilitare de podețe; 
- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 
- modernizarea de stații de transport public; 
- realizarea de consolidări terasamente; 
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
- realizarea de accese la proprietăți; 
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 
- realizarea activității de audit financiar extern; 
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu 

prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020. 
 
Valoarea totală a proiectului ”Modernizare drum județean (675B) ce traversează 
localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” 
este de 76.133.072,04 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul 
Gorj în proiect este de 4.037.053,40 lei (inclusiv TVA), din care: 

- contribuția la cheltuieli eligibile – 1.471.347,32 lei, inclusiv TVA; 
- contribuție la cheltuieli neeligibile – 2.565.706,08 lei, inclusiv TVA. 

 
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu 
respectarea prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  
  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 
Direcția juridică şi dezvoltarea capacității administrative 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) 
ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, 

până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect  
 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 
- art. 91, alin. 1, lit. b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul județean îndeplinește 
următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a 
județului; atribuţii privind gestionarea patrimoniului județului (…)”; 

- Ordinului M.D.R.A.P.F.E. nr. 3774 din 25.07.2017 pentru modificarea Ghidului Solicitantului 
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 - Axa 
Prioritară 6-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1-
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale și admnistrației publice nr. 3161 din 06.12.2016; 

- Instrucțiunii M.D.R.A.P.F.E. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și 
contractare pentru apelurile lansate prin MYSMIS. 

 
Proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” a fost depus spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 
6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 - 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
 
Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, în cadrul Axei prioritare 6, Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, a 
fost deschis în perioada 06.01.2017 – 13.07.2017. 
 
Facem precizarea că acest apel a fost unul noncompetitiv, fiind deschis doar pentru proiectele ce au 
fost cuprinse în anexa la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 - Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, pe baza Hotărârilor Consiliilor de Dezvoltare Regională pentru aprobarea listelor de 
proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2. 
 
La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, lista de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2 a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2 din 02.03.2016, iar proiectul 
”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-
Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” face parte din lista proiectelor strategice ce vor fi 
propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
U.A.T. - Județul Gorj a depus în data de 03.02.2017, în cadrul acestui apel, proiectul ”Modernizare 
drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-
Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, a cărui valoare totală este de 76.133.072,04 lei (inclusiv TVA). 
Drumul Județean 675B, propus a fi modernizat cu finanțare europeană nerambursabilă, are o lungime 
de 25+580 km, conform datelor cuprinse în Studiul de Fezabilitate elaborat. 
 
De la data depunerii cererii de finanțare și până în prezent au fost parcurse următoarele etape: 

- verificarea conformității administrative și a eligibilității. Prin adresa nr. 2321 din 
28.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2621 din 01.03.2017, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne informează că proiectul ”Modernizare drum judeţean 
(675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-



Alimpești, până în DJ675C” a fost admis, după etapa de verificare a conformității 
administrative și a eligibilității, urmând a parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară; 

- evaluarea tehnică și financiară. Prin adresa nr. 3967 din 29.03.2017, înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj sub nr. 3918 din 29.03.2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
ne informează că proiectul ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile 
Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” a fost admis 
după etapa de evaluare tehnică și financiară, având un punctaj de 63 de puncte. 

 
Prin adresa nr. 11484 din 27.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9375 din 28.07.2017,  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne notifică faptul că, pentru proiectul 
”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-
Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, a fost demarată etapa de precontractare. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016, a fost aprobat proiectul ”Modernizare 
drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-
Alimpești, până în DJ675C” și cheltuielile legate de implementarea acestuia. Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nu a produs efecte, deoarece proiectul nu a fost finanțat în cadrul  Apelului de proiecte 
nr. POR 2016/6/6.1/1. În aceste condiții, prin prezentul proiect de hotărâre se propune încetarea 
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 86 din 11.11.2016. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 
indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 
675 B”. 
 
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 
- lucrări de reabilitare de podețe; 
- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 
- modernizarea de stații de transport public; 
- realizarea de consolidări terasamente; 
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
- realizarea de accese la proprietăți; 
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 
- realizarea activității de audit financiar extern; 
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile 

Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020. 
 
Valoarea totală a proiectului ”Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu 
Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” este de 76.133.072,04 lei 
(inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj la acest proiect este de 
4.037.053,40 lei (inclusiv TVA), din care: 

- contribuția la cheltuieli eligibile – 1.471.347,32 lei, inclusiv TVA; 
- contribuție la cheltuieli neeligibile – 2.565.706,08 lei, inclusiv TVA. 

 
Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 
prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
 
 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare 
 Regională  și relații externe, 

 
Director executiv, 
Stricescu Daniela  

 
 

Direcția juridică și dezvoltarea 
capacității administrative, 

 
Director executiv, 

Marcău Costel  
  

Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 
 

Șef serviciu, 
Achim Florinel 

Director executiv adjunct, 
Cimpoieru Cornel-Lucian  

 

 
 


