ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROIECT,

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 143/31.07.2017 privind
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146
km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările ulterioare
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 al Direcției Juridică, Dezvoltarea Capacității 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. ………… privind modificarea Hotărârii Consilului
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)”;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56/30.09.2016 pentru modificarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj;
- 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-UrdariTurceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km, (km 0+000 – 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-TurceniIonești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km, (km 0+000 – 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 Gorj nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674,
Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu
modificările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3470/28.06.2017
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea
Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj în perioada 2017-2020;
- 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 Gorj nr. 143 privind asigurarea finanțării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național
de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-UrdariTurceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările
ulterioare, 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-TurceniIonești-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) Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat, prin Programul național de dezvoltare locală, pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți”, în valoare maximă de 2.228.528 lei (inclusiv T.V.A.).
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj
nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneștilimită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările ulterioare
Efectele juridice și financiare ce decurg din adoptarea Hotărârii Consilului Județean Gorj nr.
……… 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)”,
vizează în mod direct inclusiv modificarea valorii maxime a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezoltare Locală.
În concret, revizuirea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție ,,Reabilitare
DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți” (denumire aprobată prin HCJ
nr……. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 93/ 30.05.2017), determină o
diminuare a valorii maxime a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L.,
de la valoarea de 2.237.866 lei inclusiv T.V.A. la valoarea de 2.228.528 lei inclusiv T.V.A..
Reiterăm faptul că, obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-UrdariTurceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” a fost aprobat, la
finanțare, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 3470/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora
pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj în perioada 2017 2020.
Au devenit astfel incidente prevederile:
art. 10, alin. (5) - (7) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii trebuie să transmită
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Hotărârea consiliului județean
privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul
de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”.
și
art. 8, alin. 3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, ,,categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de
achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”

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.
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, parte componentă a documentației tehnicoeconomice.
Valoarea totală a investiţiei este de 124.034.595 lei (inclusiv T.V.A.), din care Construcții +
Montaj reprezintă 116.711.806 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție este de 24 luni.
Față de motivele expuse, apreciez legal și oportun proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, VlăduleniUrdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu
modificările ulterioare , drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj în forma
prezentată.

INIŢIATOR PROIECT
P R E Ş E D I N T E,
COSMIN-MIHAI POPESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECŢIA TEHNICĂ, INVESTIȚII,
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE ȘI
TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea
finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție
,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, cu modificările
ulterioare
Având în vedere:
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;
Raportul 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)”, însușit de către conducătorii compartimentelor
de specialitate ale Consilului Județean Gorj,
în aplicarea prevederilor:
art. 8, alin. 3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, ,,categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de
achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”,
respectiv
art. 10, alin. (5) - (7) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
conform căruia în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii trebuie să
transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Hotărârea consiliului
județean privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”,

s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre prin care se supune spre aprobare noua valoare
maximă a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-TurceniIonești-limită jud. Mehedinți)”, ca efect al revizuirii documentației tehnico-economice
Faţă de motivele invocate, apreciem că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea
condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.

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

Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice

Director executiv,
Cimpoieru Cornel Lucian

Director executiv,
Costel Marcău

