CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
______________________________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat cuprinzând categoriile de cheltuieli
care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța
de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 652B, DN 65C –
Calinesti, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430” conform Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”,
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;
având în vedere referatul de aprobare nr. 23009 / 08.10.2021 al Direcției Tehnice,
raportul Serviciului juridic nr. 23199/11.10.2011, precum și avizul comisiilor de
specialitate;
în baza art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) și (5), art. 10 alin. (1), (3) și (7)
din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 şi
art. 4 alin. (5) și (6), art. 6 alin. (1) si art. 9 alin. (1) și (2) din Anexa la Ordinul nr.
1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit f), art. 182 și art. 196 alin (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare
DJ 652B, DN 65C – Calinesti, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430”, conform anexei nr.1
la prezenta hotărâre.
Valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 22.261.557,15 lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 17.998.346,53 lei
Art.2. Se aprobă categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanţa din
bugetul de stat și categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanţa din
bugetul local, după cum urmează:
Valoarea totală finanţată de la bugetul de stat:
21.904.374,49 lei
Valoarea totală finanţată de la bugetul local:
357.182,66 lei

Art.3. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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