CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investitii din cadrul proiectului "Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul
cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313
/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare nr. 22672/21.08.2020 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului
juridic nr. 22799/25.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate privind
aprobarea elaborării documentației proiectului "Modernizarea drumului județean DJ 641,
tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km
43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”
ținând cont de prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a
fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii
proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de
legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic,
în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48
şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul art. 173 alin (1) lit. b și d, alin 5 lit. l şi lit. p, art. 182 alin. (1) si art 196
alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții din cadrul proiectului "Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul
cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313
/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)” în valoare de 7.462.307,65 Lei, fără
TVA.
ART.2. Se aprobă depunerea solicitării pentru acordarea sprijinului financiar pentru
elaborarea acestor documentații tehnico-economice prin Programul Operațional Asistență
Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a
pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind
aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte
finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1
Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM

și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, conform
Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiecte în domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de
agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu;
ART.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului "Modernizarea
drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins intre limita județului Olt (km.
15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65 C (km
59+426)”
Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de
aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice,
prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor
tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor
proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic național/regional/local și/sau a
unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local,
finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027,
în cadrul Politicii de coeziune în domeniile destinate mobilității și regenerării urbane,
respectiv proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor
școlare și infrastructurii și serviciilor publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu
cu potențial turistic.
În cadrul Acțiunii 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru
beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii
beneficiari FESI din POAT, unul din domeniile de interes vizează realizarea de analize și
studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru
beneficiarii fondurilor ESI și punerea în practică a acestora.
În acest sens, prin apelul de proiecte aferent OS 1.1, acțiunii 1.1.1, se vor finanța activități
care să susțină financiar elaborarea documentațiilor tehnico-economice în 5 domenii de

interes strategic regional/național/local, între care infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
Documentațiile tehnico-economice ce se vor finanța, pentru cele cinci domenii de interes
strategic regional/național/local, în funcție de specific, sunt:
•
studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după
caz;
•
proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si proiectul tehnic de
execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare
reglementările specifice.
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:
•
plan de afaceri.
•
studiu de marketing,
•
studiu de oportunitate,
•
studii geotehnice,
•
studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu,
•
studii arheologice,
•
studii hidrologice,
•
studii topografice,
•
documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru
obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din
aceste domenii.
Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar,
în condițiile Ghidului Solicitantului, au obligația de a face dovada depunerii de cereri de
finanțare compatibile condițiilor din perioada de programare 2021-2027 pentru realizarea
investițiilor pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, în cadrul
apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027. Sancțiunea pentru
nedepunerea acestor cereri de finanțare este recuperarea sumelor de bani primite conform
contractelor de finanțare.
Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului aferent OS 1.1 sunt reprezentați de
parteneriatele constituite dintre Agențiile pentru Dezvoltare Regională din regiunile mai
puțin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de
statistică (NUTS), ca lider de parteneriat cu județele sau parteneriate între acestea și/sau
între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de
interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, pe baza
prioritizării proiectelor la nivelul Consiliilor pentru Dezvoltare Regională pentru proiecte
noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului Operațional

Regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice
existente sau pentru continuarea acestora în vederea implementării proiectelor.
Prin Hotărârea nr. 13/05.08.2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia a fost aprobată şi Lista proiectelor prioritare de infrastructură de transport rutier în
perioada 2021-2027 – Prioritatea 1 la nivel UAT județ, UAT Județul Dolj având inclusă în
această lista proiectul "Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între
limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313 /43+338) –
intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”.
Valoarea estimată a investiției de bază este de 41.162.268,45 euro fără TVA.
Pentru depunerea acestui proiect, conform celor anterior menționate, este necesară
întocmirea următoarelor documentații, pentru care se va solicita finanțarea în cadrul
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinat pregătirii proiectelor
de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură,
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic:
Documentații / Activități

1
1.1
1.2
2
3

Studii de teren
Studiul geotehnic
Studiul topografic
Expertiza tehnică
Documentațiile tehnice necesare în vederea
obținerii certificatului de urbanism/
avizelor / acordurilor / autorizațiilor
(inclusiv Decizia de încadrare în etapa de
evaluare a impactului asupra mediului și
Raport privind impactul asupra mediului –
dacă este cazul)
4
Studiu de Fezabilitate completat cu
elementele specifice din documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţii
5
Documentaţiile tehnice necesare în vederea
obţinerii autorizaţiilor (D.T.A.C.),
D.T.O.E.
6
P.T. și D.D.E. cât și caietele de sarcini,
listele de cantități necesare achiziției de
lucrări, precum și proiectul de urmărire
privind comportarea în timp a construcției
7
Asistență tehnică de specialitate din partea
proiectantului
TOTAL LEI FARA TVA
1 Euro = 4,8344 lei.

Valoare
Lei
(fără TVA)

Valoare
Euro
(fără TVA)

427.440,98
925.326,15
405.352,55

88.416,55
191.404,55
83.847,54

575.493,17

119.041,28

620.864,00

128.426,28

1.420.226,39

293.775,11

1.595.142,88

329.956,74

1.492.461,53

308.717,01

7.462.307,65

Valoarea de mai sus a fost raportată la valoarea estimată a investiției de bază, respectiv
proiectare şi inginerie: 3,00% din valoarea investiţiei de bază, și asistență tehnică din partea
proiectantului: 0,75% din valoarea investiţiei de bază.
Prin Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte aferent OS 1.1, acțiunii 1.1.1, se
solicită hotărârea consiliului judeţean de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale
proiectului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4),
art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale și în temeiul art. 173 alin (1) lit. b și d, alin 5 lit. l şi lit. p și art. 182 alin. (1) si art
196 alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre
aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR
EXECUTIV,
Daniela Băluță
Întocmit,
Anca Combei

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.22799/25.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului ,,Modernizarea
drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt ( km. 15 +
000) –intersecția cu DN 65 (Km 43+313/43+338)-intersecția cu DN 65C ( km
59+426),,
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
elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din
cadrul proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între
limita județului Olt ( km. 15 + 000) –intersecția cu DN 65 (Km 43+313/43+338)intersecția cu DN 65C (km 59+426),,
propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1)Obiectul/domeniul reglementat: elaborării documentațiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului ,,Modernizarea
drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt ( km. 15 +
000) –intersecția cu DN 65 (Km 43+313/43+338)-intersecția cu DN 65C (km
59+426),, ;
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
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
-art.41, art.42, art.44 alin.(1) și alin.(4 ), art.45, art.46 alin.(1), art.47, art.48 și art.53
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modifcările și
completările ulterioare;
-art.173 alin.(1) lit. b) și d), alin.5 lit. p), 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
compartimentului juridic: nu este cazul;

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

ÎNTOCMIT,
CONSILIER JURIDIC,
Manea Mioara-Veronica

