
R O M Â N I A                        PROIECT,                                   
JUDEŢUL GORJ                Avizat pentru legalitate, 
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HOTĂRÂRE 
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 drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 

Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnico-Economice, Dezvoltare Regională și Relații 

Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Avizul nr. 11/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului 

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

,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, 

Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”; 

- 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 
 

             Art.1  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 drum județean 672E,  ce traversează localitățile 

Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, în valoare 

maximă de 954.240 lei (inclusiv T.V.A.). 



Art.2 Direcţia Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcţia 

Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative 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 ________ 2017 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 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 drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, 

Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 

 

 
 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 a fost aprobat Programul naţional de 

dezvoltare locală, prin care se urmărește asigurarea continuității finanțării unor obiective de 

investiții (finanțate inițial prin H.G. nr. 577/1997, O.G. nr. 7/2006 și O.G. nr. 40/2006), finanțarea 

unor proiecte noi ce susțin dezvoltarea regională, prin realizarea unor lucrări de infrastructură 

rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă, precum și preluarea unor obiective de investiţii aflate 

în stadii diferite de execuție, finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de 

finanţare, prin alte programe guvernamentale/locale, sub condiţia încadrării în domeniile 

specifice prevăzute de actul normativ. 

 Programul este compus din 3 subprograme: 

a) Subprogramul ,,Modernizarea satului românesc”;  

b) Subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”;  

c) Subprogramul ,,Infrastructură la nivel judeţean”, 

iar în cadrul Programului pot fi finanţate obiective de investiţii care vizează unul dintre 

următoarele domenii specifice:  

1. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 

tratare a apei;  

2. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a 

apelor uzate;  

3. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii 

naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;  

4. extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare din mediul rural, respectiv 

dispensare medicale, farmacii şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale 

şi/sau farmacii, precum şi realizarea de construcţii noi cu destinaţie de cabinete medicale şi/sau 

farmacii;  

5. reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;  

6. realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;  

7. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;  

8. realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;  

9. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, 

oboarelor, după caz;  



10. realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.  

Prin adresa nr. 89737/19.07.2017 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și înregistrată la sediul U.A.T. - Județul Gorj sub nr. 9259/25.07.2017, se 

counică faptul că, obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează 

localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 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. 

Astfel, potrivit prevederilor 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 drum județean 672E,  ce 

traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul 

Gorj”. 

Potrivit 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, care vizează ca elemente tehnico-

economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 

categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul 

UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 11/2017. 

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

obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, se regăsesc în devizul general 

estimativ, parte componentă a documentației tehnico-economice. 

 

Valoarea totală a investiţiei este de 36.155.153 lei (inclusiv T.V.A.), din care 

Construcții + Montaj reprezintă 33.155.153 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție este 

de 24 luni. 

 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 

672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, 

județul Gorj”,  sunt în valoare maximă de 954.240 lei (inclusiv T.V.A.). 

 

 

 



Față de motivele expuse, apreciez legal, necesar și oportun Proiectul de hotărâre 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 drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre 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 drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, 

Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 
 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie prevederile 

art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă 

de către autorităţile deliberative.  

În Programul de achiziţii publice al Judeţului Gorj aprobat pentru anul 2017, a fost inclus 

şi obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” – servicii de proiectare. 

Prin adresa nr. 89737/19.07.2017 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și înregistrată la sediul U.A.T. - Județul Gorj sub nr. 9259/25.07.2017, se 

comunică faptul că, obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează 

localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 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. 

Astfel, potrivit prevederilor 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 drum județean 672E,  ce 

traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul 

Gorj”. 

Potrivit 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, care vizează ca elemente tehnico-

economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele 

categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul 

UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 11/2017. 

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

obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, se regăsesc în devizul general 

estimativ, parte componentă a documentației tehnico-economice. 

 

Valoarea totală a investiţiei este de 36.155.153 lei (inclusiv T.V.A.), din care 

Construcții + Montaj reprezintă 33.398.028 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție este 

de 24 luni. 

 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  

ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul 

Gorj”,  sunt în valoare maximă de 954.240 lei (inclusiv T.V.A.). 

 

În acest sens, înainte de demararea procedurilor de achiziție publică pentru execuția 

lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E,  ce traversează localitățile 

Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, se impune, în 

contextul reglementărilor legale referitoare la achizițiile publice, asigurarea, prin bugetul propriu 

al Județului Gorj, inclusiv a fondurilor necesare efectuării cheltuielilor care nu se finanțează prin 

Programul național de dezvoltare locală, concomitent cu justificarea formei de asigurare a 

fondurilor de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor eligibile în cadrul Programului. 

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 tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 

 

Director executiv, 
Stricescu Daniela 

 

 

Director executiv adjunct,            
 Cimpoieru Cornel Lucian  

 


