
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați,  precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obi-

ectivul de investiții ,,Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefă-

nel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 

606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 

14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural in-

cluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”, inclus în lista obiectivelor de inves-

tiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvol-

tare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr.4517/3.02.2020 al  Direcției Tehnice,  ra-

portul Serviciului juridic nr 5994/05.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 10 alin. (6) 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, a art.8 si a art. 10 alin. (6) din Normele meto-

dologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin O.M.D.R.A.P nr. 1851/2013, 

republicat cu modificările şi completările ulterioare: 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f ) și al art. 182 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 ,, Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – So-

pot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – 

Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronso-

nul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natu-

ral incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, conform Anexei nr. 1 la pre-

zenta : 
 

Valoarea totală :  11.102.838,20 lei  (fara TVA) /  13.174.954,01 lei (cu TVA) 

Din care, C+M :     9.722.560,04 lei  (fara TVA) /  11.569.846,44 lei (cu TVA) 

 

  PROIECT 



 

Art.2. Se aprobă    valoarea cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții 

menționat, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finan-

țarea Programului National de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în 

perioada 2017-2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta, respectiv  Anexa nr. 3  la Normele 

Metodologice, aprobată prin O.M.D.R.A.P nr. 1851/2013, republicat cu modificările şi 

completările ulterioare 

  
Art.3. 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  

          

           ION PRIOTEASA     

                                                                                        ANDA NICOLAE 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                   PRESEDINTE 

Nr. 4517/3.02.2020                                             

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      ION PRIOTEASA 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicato-

rilor tehnico-economici actualizati și valoarea cofinanţării asigurată de la bugetul local, 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot 

– Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac 

(DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 

14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural in-

cluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”, inclus în lista obiectivelor de investiții 

și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală, 

etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020 

 

 

 

Prin O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a 

fost instituită etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se 

derulează conform prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Consiliul Județean Dolj a solicitat MLPDA finanțare pentru obiectivul de investiții: 

,, Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – 

Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – 

Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 

14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural 

incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”,  pentru etapa a II-a a  

Programului naţional de dezvoltare locală 

Obiectivul sus-menționat, a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții și sumele 

alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală (etapa 

a II – a) pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020, MLPDA încheind  cu C.J.D. 

contractul de finanțare nr. 20097/10.10.2017, în sumă de 15.541.382,00 lei. 

Consiliul Judetean Dolj a incheiat pentru acest obiectiv, contractul de executie 

lucrari nr. 177/24.08.2018 cu SC ERPIA SA , devizul general fiind aprobat prin H.C.J nr. 

40/2017. 

 Conform Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista de finanțare, beneficiarii 

transmit MLPDA devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de 

executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dsnbygy/ordonanta-de-urgenta-nr-28-2013-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-locala?


local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotarârea 

consiliului local/judetean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin Program, prevazute la art. 8 , precum și contractele 

de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate. 

 Aceste documente au fost solicitate prin adresa 2144/MLPDA/09.01.2020, 

MLPDA asigurând monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în 

implementarea proiectelor de investiții din PNDL. 

 

         Având în vedere: 

 

- modificările legislative apărute la sfârșitul anului 2018  care influențează prețurile con-

tractelor aflate în derulare, respectiv prevederile O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind insti-

tuirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a  unor măsuri fiscal – bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care cu-

prinde reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) în cazul angajatori-

lor care desfășoară activități în sectorul construcții de la 2,25%, la 0,3375% (conform 

art.91 din O.U.G.114/2018 reducerea cotei contribuției asiguratorii se aplică numai după 

aprobarea schemei de ajutor de stat); 

- actul adițional nr.1/20.02.2019 prin care a fost actualizat prețul contractului de  

lucrări nr.177/24.08.2018, cu diferența dintre valoarea manoperei din oferta inițială și va-

loarea manoperei actualizată conform prevederilor O.U.G.114/28.12.2018, acesta deve-

nind 9.714.210,78 lei, la care se adaugă TVA; 

- dispozitia de santier nr.1/2019, care a diminuat valoarea  lucrărilor cu 2.196,30 lei, la 

care se adaugă TVA (actualizat cu CAM 0,3375%), valoarea restului de lucrări de  

executat după aprobarea dispoziției de șantier, fiind  9.712.014,48 lei, la care se adaugă 

TVA; 

-până în prezent nu a fost aprobată schema de ajutor de stat, astfel  prețul pentru  

restul de executat actualizat cu CAM 2,25%,  după aprobarea  Dispoziției de santier 

nr.1/2019  și  efectuarea plăților  la data de 10.04.2019 (respectiv 1.446.347,53 lei fără 

TVA)  este de 8.276.212,51 lei , la care se adaugă TVA;  

-actul adițional nr. 2/ 2019, prin care valoarea finală a contractului de lucrări (rezultată 

din însumarea situațiilor de lucrări decontate la zi și restul de executat actualizat cu CAM 

2,25%, respectiv 1.446.347,53 lei + 8.276.212,51lei)  este de 9.722.560,04 lei, la care se 

adaugă TVA, devizul general modificându-se corespunzător. 

 

Supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

 

- devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizati pentru 

obiectivul de investiții  

,, Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Gre-

cești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia 

– Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asi-

gură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfron-

talier Dolj-Vratsa”, conform Anexei nr. 1 la prezenta: 

Valoarea totală :  11.102.838,20 lei  (fara TVA) /  13. 174.954,01 lei (cu TVA) 

Din care, C+M :     9.722.560,04 lei  (fara TVA) /  11.569.846,44 lei (cu TVA) 

 

- valoarea cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții menționat,  



inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Pro-

gramului National de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 

2017-2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta  (Anexa 3  la Normele Metodologice) 

 

Preţul contractului rezultat în urma actualizării valorii manoperei, nu depăşeşte va-

loarea contractului de finanțare pentru lucrările ce fac obiectul contractului 

(15.541.382,00 lei); 

 

 

       Anexăm alăturat: 

- devizul general actualizat  ( Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre); 

- Anexa nr. 3  la Normele Metodologice (Anexa nr. 2 la prezenta hotarare) cuprin-

zând sumele solicitate spre finanțare de la bugetul de stat (MLPDA) si cele asigu-

rate prin bugetul local; 

- proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

AURELIA DARAC 

 

                                                                                     

   

 

 

 

                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                           SIMONA FLOREA 

 

 

  



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 5994/05.02.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru 

obiectivul de investiții  „Modernizarea DJ 606C (Sârsca) – Bleot – Sopot – Stefanel – Gogoșu 

– Grecești  - (DJ 606B) – Sumandra – Secu – Comanicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – 

Lim.Jud. Mehedinti, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigura 

accesul la punctele de interes cultural și natural incluse in circuitul transfrontalier Dolj-

Vratsa” inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele alocate acestora pentru finanțarea 

Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, pentru judetul Dolj, în perioada 

2017-2020 

  

 

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 Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local 

pentru obiectivul de investiții  „Modernizarea DJ 606C, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 

14+320 – 19+100, care asigura accesul la punctele de interes cultural și natural incluse in 

circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa” inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele alocate 

acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, pentru 

judetul Dolj, în perioada 2017-2020, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local 

pentru obiectivul de investiții  menționat, inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele 

alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, 

pentru judetul Dolj, în perioada 2017-2020. 

 

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.6 din HG.907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 8 și art.10 alin.6 din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală aprobate 

prin O.M.D.R.A.P. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 

alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f și art. 182 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, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local 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. 

 

 

              Avizat,                                                                                       Întocmit, 

  DIRECTOR EXECUTIV                                                             CONSILIER JURIDIC 

     DAIANA STOICA                ALIN MARIA 

 

 

 

 

 



conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

4,7790 4,7790 lei

 lei euro  lei lei euro

1 2 3 4 5 6 7

PARTEA  I-a

CAPITOLUL  1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,10 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,20 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2,10 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,20 Utilaje, echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL  3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,10 Studii de teren 22.512,60 4.710,73 4.277,39 26.790,00 5.605,78

3,20
Obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii
6.082,74 1.272,80 0,00 6.082,74 1.272,81

3,30 Proiectare si engineering 68.168,06 14.264,08 12.951,93 81.120,00 16.974,26

3,40
Organizarea procedurilor de 

achizitie publica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,50 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,60 Asistenta tehnica 115.532,60 24.175,06 21.951,19 137.483,80 28.768,32

212.296,00 44.422,68 39.180,52 251.476,54 52.621,16

CAPITOLUL  4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Modernizarea DJ 606C, DJ 606 (Sărsca) – Beloţ – Sopot – Ştefănel – Gogoşu – Greceşti – (DJ 

606B) – Şumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinţi, 

Km (0+000 ÷ 51+500), tronsonul Km (14+320 ÷ 19+100), care asigură accesul la punctele de 

interes cultural şi natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 21.01.2020  1 EURO =

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)TVA -19%

Anexa nr. 1 la HCJ nr....

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Beneficiar: Consiliul Judetean Dolj

Subtotal Capitol 1

Subtotal Capitol 2

Subtotal Capitol 3



4,10 Constructii si instalatii 9.564.780,12 2.001.418,73 1.817.308,22 11.382.088,34 2.381.688,29

4,20 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,30
Utilaje, echipamante tehnologice si 

functionale cu montaj
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,40 Utilaje fara montaj     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,50 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,60 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.564.780,12 2.001.418,73 1.817.308,22 11.382.088,34 2.381.688,29

CAPITOLUL  5

Alte cheltuieli

5,10 Organizare de santier 157.779,92 33.015,26 29.978,18 187.758,10 39.288,16

5.1.1
Organizare de Santier pentru 

lucrari de constructii  si inst 157.779,92 33.015,26 29.978,18 187.758,10 39.288,16

5.1.2
Cheltuieli conexe organizarii 

santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,20
Comisioane, taxe, cote 

legale,costuri de finantare: 190.274,55 39.814,72 0,00 190.274,55 39.814,72

5,30
Cheltuieli diverse si neprevazute 

- 10% 977.707,61 204.584,14 185.648,87 1.163.356,48 243.430,94

1.325.762,08 277.414,12 215.627,05 1.541.389,13 322.533,82

CAPITOLUL  6

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

6,10 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,20 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.102.838,20 2.323.255,53 2.072.115,80 13.174.954,01 2.756.843,27

Data:     21.02.2020

    AURELIA DARAC

Subtotal Capitol 4

Subtotal Capitol 5

Subtotal Capitol 6

11.569.846,44 2.420.976,45

TOTAL GENERAL

din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.10 +

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
9.722.560,04 2.034.433,99

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,

SILVIA IONESCU LUPEANU

        Intocmit,

Simona Florea

1.847.286,41



Județul Dolj

Consiliul Județean Dolj

Tip obiectiv 
1) Nou În continuare x

Amplasamentul obiectivului de investiţii  propus

Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de 

investiţii (în unităţi fizice)
2)

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)
3)

 conform 

hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului 

județean
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului 

județean / data 28.02.2019

Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data 

19.10.2015

Valoarea totală a contractului de servicii (proiect 

tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)

Nr. contract de lucrări / data 24.08.2018

Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv 

acte adiționale (lei cu TVA)

Valoarea totală decontată pentru obiectivul de 

investiţii (lei cu TVA)

- buget de stat

- buget local

Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ 

realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA) din 

care:

- buget de stat total, din care:

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

- buget local

Stadiu fizic realizat (%)

Termen PIF (conform contract de lucrări și acte 

adiționale)

Semnătură..........

Beneficiar

        Unitatea administrativ-teriorială : Judetul Dolj

Preşedintele consiliului judeţean 

    Numele şi prenumele: ION PRIOTEASA

223.870,15
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Anexa nr. 2 la HCJ nr…......                                   

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice) 

SOLICITARE 

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii                   „ 

Modernizare DJ606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 

606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – lim. Jud. Mehedinți, 

km 0+000 – 51+500, tronsonul km. 14+320 – 19+100, care asigură accesul la punctele de 

interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa”   pentru anul 2020

- lei-

Judetul Dolj :                                               com. 

Ștefanel (intravilan):14+320-15+395, com. 

Gogoșu (intravilan) : 16+582-19+100, com. 

Ștefănel și Gogoșu (extravilan): 15+395-

16+582

L=4,78 km

10.175.294,57

106

119.340,00 (TVA 20%)

177

11.569.846,44 (act ad nr.2)

0,00

0,00

13.174.954,01

2.775.789,29

2.207.908,36

567.880,93

10.399.164,72

10.175.294,57
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