
ROMÂNIA                                Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                                 AVIZEAZĂ ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                SECRETAR  JUDEŢ,           

                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

H O T Ă R Â RE 

privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea  

drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”,  

realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A. 
  
 

  Consiliul Județean Gorj; 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe și 

al Direcției juridice și 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 de urbanism si amenajarea teritoriului; 

- Contractul de sponsorizare autentificat sub nr. 87 din 25.01.2017, de către Notar Public Alexandru Buje 

din București, încheiat între OMV Petrom și U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj; 

- Cartea tehnică a construcției privind proiectul de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 

675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, întocmită în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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 RĂ Ş T E: 
 

Art. 1. Se acceptă rezultatul proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C 

afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV 

PETROM S.A., evidențiat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se preia în evidența patrimonială (secțiunea domeniul public) și contabil - financiară a U.A.T. - 

Județul Gorj, rezultatul proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de 

alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, la valoarea de 3.329.034,94 lei, prevăzută în contractul 

sponsorizare autentificat sub nr. 87 din 25.01.2017. 

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

precum și OMV Petrom S.A.. 

 (2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Gorj. 
 

           PREŞEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu          CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                      

                                                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

Nr._____  

Adoptată în ședința din________2017 

Cu un număr de ____voturi 

Din totalul numărului de consilieri 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

                                                                                                                                                          
  ANEXĂ 

la HCJ Gorj nr. _____ din 31.03.2017 
 
 
 

Rezultatul proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din 
localitatea Logrești, Moșteni”, realizat de OMV Petrom S.A. cu titlu de sponsorizare 

 
 

Locul unde este 
situat bunul imobil 

Persoana 
juridica - 
sponsor 

Persoana juridica 
– beneficiar 

sponsorizare 

Rezultatul proiectului de investiție 
“Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C 

afectat de alunecare din localitatea Logrești, 
Moșteni”, realizat cu titlu de sponsorizare 

Drumul DJ 675 C 
Târgu Logrești - Baia 
de Fier: 
- sectorul de drum 
situat în comuna 
Logrești - Moșteni, 
județul Gorj, la km 
2+150, cu suprafața 
totală de 1377 mp și 
o lungime de 153 m 

OMV PETROM 
SA  

Județul Gorj, 
Consiliul Județean 
Gorj  

“Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C 
afectat de alunecare din localitatea Logrești, 
Moșteni”,  obiectiv de investiție ce a cuprins: 
1. Consolidare cu 3 tronsoane de piloti si grinzi 
longitudinale si transversale: 

• Tronson 1: piloti Ø 880mm, cu armatura, pe doua 
randuri, H = 18,8m , beton C25/30, 1,5m distanta 
interax, 67 bucati rigidizati cu o o grinda de beton; 

• Tronson 2: piloti Ø 660mm, cu armatura, H = 
11,8m , beton C25/30, 1,5m distanta interax, 33 bucati 
rigidizati cu o o grinda de beton; 

• Tronson 3: piloti Ø 660mm, cu teava Ø 406, 4x8,8 
mm, H = 13,5m , beton C25/30, 1m distanta interax, 31 
bucati rigidizati cu o o grinda de beton; 
2.  Dren longitudinal (sub sant) L= 108m, sant 
betonat134 m, camera captare, 6 podete DN 400mm  
3.  Refacere terasamente, suprastructura drum. Sistem 
rutier 20 cm BCR4 armat cu plasa sudata d=8mm, cu 
ochiuri 10x10mm, S= 580mp, parapet metalic semigreu 
L = 72m. 
 

Valoarea bunului imobil - obiectivul de investiție 

“Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C 
afectat de alunecare din localitatea Logrești, 
Moșteni”, conform art. 5, pct. 1 din Contractul de 
sponsorizare, autentificat prin încheierea notarială 
nr. 87/25.01.2017:  3.329.034,94 lei. 

  
 
PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

     Cosmin-Mihai Popescu                                                                                              SECRETAR JUDEŢ, 
                                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea 

și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, 

realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A. 
 

 
Prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 89/25.09.2015, OMV Petrom S.A. a dobândit dreptul 

neexclusiv și temporar de folosință asupra unui sector al drumului DJ 675C Târgu Logrești - Baia de Fier, la km 

2+150, cu suprafața totală de 1377 mp și o lungime de 153 m, aparținând domeniului public al Județului Gorj, în 

vederea realizării, în regim de sponsorizare, a proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 

675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”. În acest scop, între OMV Petrom S.A. și U.A.T. – 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, intervenind contractul de cesiune al dreptului de folosință nr. 12247 din 

25.09.2015. 

În considerarea interesului societății OMV Petrom S.A., de a-și proteja propriile bunuri (conducte de gaze-colector) 

situate în zona sectorului de Drum Județean 675 C Târgu Logrești-Baia de Fier, la km 2+150, în comuna Logrești - 

Moșteni, afectat de fenomenul de alunecare de teren, managementul OMV Petrom a agreat în relația cu titularul 

dreptului de proprietate publică – Județul Gorj și administratorul drumului - Consiliul Județean Gorj, ca lucrările de 

consolidare și reabilitare a segmentului de drum județean afectat de alunecare să fie finanțate și executate, în regim 

de sponsorizare, de către OMV Petrom S.A.. După realizarea acestor lucrări, a fost încheiat Contractul de 

sponsorizare autentificat sub nr. 87 din 25.01.2017, de către Notar Public Alexandru Buje din București. 

Lucrările de construire au cuprins: 

1. Consolidare cu 3 tronsoane de piloți si grinzi longitudinale si transversale: 

• Tronson 1: piloți Ø 880mm, cu armatura, pe doua rânduri, H = 18,8m , beton C25/30, 1,5m distanța interax, 

67 bucăți rigidizați cu o grindă de beton; 

• Tronson 2: piloți Ø 660mm, cu armatura, H = 11,8m , beton C25/30, 1,5m distanta interax, 33 bucăți 

rigidizați cu o grinda de beton; 

• Tronson 3: piloți Ø 660mm, cu țeavă Ø 406, 4x8,8 mm, H = 13,5m , beton C25/30, 1m distanta interax, 31 

bucăți rigidizați cu o grinda de beton; 

2. Dren longitudinal (sub șanț) L= 108m, șanț betonat134 m, camera captare, 6 podețe DN 400mm;  

3. Refacere terasamente, suprastructura drum. Sistem rutier 20 cm BCR4 armat cu plasa sudata d=8mm, cu ochiuri 

10x10mm, S= 580mp, parapet metalic semigreu L = 72. 

 

Recepția la terminarea lucrărilor executate a fost efectuată de o comisie mixtă OMV Petrom S.A., Consiliul 

Județean Gorj, Primăria Logrești și I.S.C. Gorj, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

(OMV Petrom S.A.) 571 din 05.10.2016.. 

 

Sub aspectul garanției de bună execuție, OMV Petrom a cesionat garanția către Consiliul Județean Gorj, acesta 

devenind noul beneficiar al plății, în cazul nașterii dreptului său de a fi despăgubit în perioada de garanție a lucrării, 

prin emiterea unor pretenții în acest scop, banca fiind în situația de a onora suma plătibila din cuantumul garanției 

de bună execuție constituite. 

Valoarea rezultatelor proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare 

din localitatea Logrești, Moșteni”, se preia în evidența patrimonială (secțiunea domeniul public) și contabil - 

financiară a U.A.T. - Județul Gorj, conform contractului sponsorizare menționat. 

Față de cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de 

investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, 

realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A., în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea 

și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, 

realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A. 
 

 

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea și 

reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat cu titlu de 

sponsorizare de către OMV PETROM S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

 

Întrucât, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 89/25.09.2015, OMV Petrom S.A. a obținut 

dreptul neexclusiv și temporar de folosință asupra unui sector al drumului DJ 675C Târgu Logrești - Baia de Fier, la 

km 2+150, cu suprafața totală de 1377 mp și o lungime de 153 m, în comuna Logrești – Moșteni, afectat de 

alunecare și aparținând domeniului public al Județului Gorj, societatea a finanțat și executat lucrările de consolidare 

și reabilitare a segmentului de drum județean afectat de alunecare, în regim de sponsorizare. In acest sens, a fost 

încheiat Contractul de sponsorizare autentificat sub nr. 87 din 25.01.2017, de către Notar Public Alexandru Buje din 

București.  

 

Sub aspectul garanției de bună execuție, OMV Petrom a cesionat garanția către Consiliul Județean Gorj, acesta 

devenind noul beneficiar al plății, în cazul nașterii dreptului său de a fi despăgubit în perioada de garanție a lucrării, 

prin emiterea unor pretenții în acest scop, banca fiind în situația de a onora suma plătibila din cuantumul garanției 

de bună execuție constituite. 

Valoarea rezultatelor proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare 

din localitatea Logrești, Moșteni”, se preia în evidența patrimonială (secțiunea domeniul public) și contabil - 

financiară a U.A.T. - Județul Gorj, conform contractului sponsorizare menționat. 

 

Astfel, având în vedere temeiul legal ce a stat la baza întocmirii prezentului proiect de hotărâre, respectiv: 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

apreciem că, proiectul de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea și 

reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecare din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat cu titlu de 

sponsorizare de către OMV PETROM S.A., a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept 

pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.      

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,        

     Daniela  Stricescu                                                               Costel  Marcău                                                             
             
 

      DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                           

Cornel – Lucian Cimpoieru 
                       
                            

ŞEF SERVICIU,        

   Evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte             

      şi servicii comunitare de utilităţi publice       

Maria Liliana Florescu 


