
                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii 

“Anghel Saligny” şi a Devizului general actualizat cuprinzând categoriile de cheltu-

ieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot fi-

nanța 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 cate-

goriile 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 extraordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 25026 / 03.11.2021 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 25100/03.11.2021, precum și avizul comisiilor de specia-

litate; 

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,  

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 preve-

derilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului na-

țional de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute 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 cererea de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel Sa-

ligny” pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 652B, DN 65C – Călineşti, lim. 

Jud. Olt, km. 0+000 – 4+430”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2. 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.2 

la prezenta hotarâre. 

Valoarea totală a inv (inclusiv TVA):  22.261.557,15 lei   

          Din care C+M (inclusiv TVA):   17.998.346,53 lei  



Art.3. Se aprobă categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanţa  din bu-

getul 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.4. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform 

Anexei nr. 3 la prezenta hotarâre. 

Art.5.  Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 243/28.10.2021 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art.6. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr…….                                                                      Adoptată  la data de…………….. 

     

       

        PRESEDINTE                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI                   

 DORIN COSMIN VASILE 

                                                                                    CRISTIAN MARIAN ŞOVAILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat        Vizat, 

Serviciul Juridic, Administraţie Locală                   Director Executiv 

Nr. 25100/03.11.2011                      Adriana Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul 

Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” şi a 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. 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si 

exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și 

alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie 

Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul 

Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” şi a  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, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, 

în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat 

următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general actualizat al investiţiei ,,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 
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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. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

 

- 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; 

- 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 

prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021; 

- 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; 

  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează 

FAVORABIL.  

 

 

           

 

 

                                                                                               Întocmit,  

                                                                                              Consilier Juridic 

                                                                                               Marius PETRESCU

                            



ANEXA 1  
LA H.C.J. Dolj nr. ........ 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 

JUDEȚUL: 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDETUL DOLJ 

Denumirea obiectivului de investiții: 
MODERNIZARE DJ 652B, DN65C – CĂLINEȘTI, 
LIMITA JUDEȚULUI OLT, KM 0 + 000 – 4 + 430 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: 
c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 
 

Tip investiție: 
Obiectiv de investiții nou; 
 

Amplasament:  DJ 652B, COMUNA MISCHII, JUDEȚUL DOLJ 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

60 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
 (se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
22,261,557.15 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
21,904,374.49 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
 357,182.66 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
10,812,269.41 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
2,481,016.38/ km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



c) Pentru drumurile publice: 
- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: V 
- Lungime drum: 4358.00 metri 
- Lucrări de consolidare: DA 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA 
- Trotuare: DA 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU 
- Alte lucrări de arta: NU 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: CALEA UNIRII Număr: 19 Cod poștal: 200585 
Localitatea: CRAIOVA Județul:DOLJ 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: VASILE DORIN COSMIN 
Funcție: PRESEDINTE 
Număr de telefon fix: 0251408200 
Număr de telefon mobil: 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): office.cjdolj@gmail.com 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: FLOREA SIMONA 
Funcție: CONSILIER SUPERIOR 
Număr de telefon: 0251408315 
Adresă poștă electronică: directiatehnica@cjdolj.ro 
 
Subsemnatul VASILE DORIN COSMIN, având funcția de PRESEDINTE, în calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. Județul DOLJ prin Consiliul Județean DOLJ, județul DOLJ, 
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
 Președinte  

DORIN COSMIN VASILE 
Semnătura …………. 





administrator
Text Box



Anexa 3

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 
(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021

U.M. Cantitate 

Lungime drum  - terasamente m. 4358
Lungime drum - strat fundație m. 4358
Lungime drum - strat de bază m. 4358
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 4358
Lățime parte carosabilă m. 6
Șanțuri/rigole m. 4600
Trotuare m. 870
Lucrări de consolidare m. 320
Poduri (număr/lungime totală) buc./m.
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. ……….
Accese la proprietati mp 925
Drumuri laterale mp 1000
Lucrarri de siguranta rutiera m 720
Semnalizare rutiera m 4358

Beneficiar (UAT) UAT JUDEŢUL DOLJ prin 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții  "Modernizare DJ652B, DN65C - CALINESTI - LIM.JUD.OLT 

KM0 + 000 - KM 4+430"

Denumirea obiectivului de investiții:  "Modernizare DJ652B,DN65C-CALINESTI-LIM.JUD.OLT KM0+000-
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI

Judetul Dolj (DJ 652B)
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 22261557,15
din care C+M (lei inclusiv TVA) 17998346,53

la H.C.J.D. nr. .....

     DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF BIROU M.R.D.P.J.,

 DAN ZAMFIR     SILVIA IONESCU LUPEANU

Curs BNR lei/euro  din data 23.09.2021 4,9490
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

21904374,49

Valoare finanțată de UAT Județul DOLJ (lei inclusiv TVA) 357182,66

Amplasament:
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