
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 

actualizati pentru obiectivul de investiții ,, EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI 

ŞI SOSIRI LA AEROPORTUL CRAIOVA ” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 11027/ 06.03.2020 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 11474/16.03.2020, precum și avizul comisiilor de specia-

litate; 

în baza art. 10 alin (4), lit. c) 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;  

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 și indicatorii tehnico-economici actualizati 

pentru obiectivul de investiții „Extindere Terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Cra-

iova”, conform Anexei nr. 1 la prezenta : 
 

Valoarea totală :  28.773.614,13 lei  (fara TVA) /  34.172.441,95 lei (cu TVA) 

Din care, C+M :   17.484.438,38 lei  (fara TVA) /  20.806.481,67 lei (cu TVA) 

 

Art.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr…….                                                             Adoptată  la data de…………….. 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții ,, 

EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI ŞI SOSIRI LA AEROPORTUL 

CRAIOVA ” 

 

 

 

Obiectivul sus-menționat, este inclus în Lista obiectivelor de investiții pentru 

anul 2020, la cap. 84.02-Transporturi, pozitia A.5, aprobată prin HCJ Dolj nr. 

14/2020.          

 În anul 2017, RA Aeroportul Craiova a încheiat cu SC GEO ARC SRL contractul 

de servicii de proiectare nr. 3117/22.06.2017 în cadrul căruia a fost elaborată, conform 

HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, faza DALI, devizul general al investiției, inclusiv Proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire - P.A.C. pentru obiectivul de investiții „Extindere 

Terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Craiova”. Această documentație si indicatorii 

tehnico-economici aferenti a fost aprobată prin HCJ Dolj nr. 195/2018. 

 Ulterior, Consiliul Județean Dolj a încheiat în anul 2019 Acordul contractual nr. 64 

cu S.C. ELDICLAU SRL București, pentru elaborarea fazei PT  si pentru execuția acestui 

obiectiv de investiții, cu încadrarea în valoarea aprobată în faza de proiectare DALI. 

În urma încheierii contractului de execuție a fost elaborat și recepționat (PVRDTE 

nr. 8990 /14.02.2020) Proiectul tehnic, conform soluției tehnice prezentate în DALI,  a 

avizelor obținute și a Autorizației de construire.  

 Conform contractului, după elaborarea proiectului tehnic SC ELDICLAU SRL a 

înaintat consiliului județean formularele F1-F5 completate cu preturi unitare si valori 

care devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situaţiilor 

de lucrări executate, în vederea decontării, cu încadrarea în valoarea totală ofertată. 

 Având în vedere prevederile  art. 10, alin (4), lit. c) din Hotărârea  nr. 907/2016, 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, devizul 

general se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte 

ori este necesar, dar in mod obligatoriu și  după finalizarea procedurilor de achiziţie 

publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii. 



Astfel, în urma incheierii Acordului contractual nr. 64 /2019 cu  SC ELDICLAU 

SRL pentru execuția obiectivului de investiții „Extindere Terminale Plecări și Sosiri la 

Aeroportul Craiova”,  devizul general la faza DALI  aprobat prin HCJ Dolj nr. 195/2018,  

a fost actualizat  după elaborarea proiectului tehnic, valoarea acestuia încadrându-se în 

valoarea totală aprobată la faza DALI. 
 

Supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

 

- devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizati pentru 

obiectivul de investiții:  

„Extindere Terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Craiova”, conform devizului ge-

neral actualizat la data 06.03.2020, atașat la prezenta: 

Valoarea totală :  28.773.614,13 lei  (fara TVA) /  34.172.441,95 lei (cu TVA) 

Din care, C+M :   17.484.438,38 lei  (fara TVA) /  20.806.481,67 lei (cu TVA) 

 

       Anexăm alăturat: 

- devizul general actualizat la data 06.03.2020 (Anexa 1);  

- devizul general la faza DALI  aprobat prin HCJ Dolj nr. 195/2018; 

- Formularul F1 (Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv) rezultat după elaborarea 

PT 

- proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                 ȘEF SERVICIU TEHNIC, 

  AURELIA DARAC                                    SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

                                                                                     

   

 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

                                                                               DANIELA MITREA 

 

 

  



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 11474 /16.03.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al 

obiectivului de investiții și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru 

obiectivul de investiții “Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova”  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectului de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții “ 

Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova”, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea devizului general actualizat și 

a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de in-

vestiții  menționat. 

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:  

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv: prevederile art.10 alin.(4) lit.c din 

HG.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, a 

art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f), art.182 și art.196 alin.(1) lit.a din OUG.nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

compartimentului: aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții si 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  menționat. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 



Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

      DAIANA STOICA 

 

                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                           Consilier Juridic, 

                                            Baragan Simona 
         

 

 

 

 
 

 














