CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul creditului contractat de la
Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes judeţean finanţate din
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 6440/18.03.2021 al Direcţiei
Economice, raportul Serviciului juridic nr. 6648/19.03.2021, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), ale art. 182 alin.
(1), art. 191 alin. (1) lit. c) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă redistribuirea sumelor prevăzute la poziţiile nr. 1, 2 şi 3 din
anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 135/31.07.2019, în cadrul creditului
contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes judeţean
finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform anexei ce
face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 135/31.07.2019 se
modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi direcţiile de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Dolj.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică Băncii Comerciale Române.
Nr. _____

Adoptată la data de _______ 2021

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-VENITURI
Nr. 6440 / 18.03.2021

PREŞEDINTE
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind redistribuirea unor sume în cadrul creditului
contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes
judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Dezvoltarea Judeţului Dolj este principalul obiectiv al administraţiei publice
locale. Rolul administraţiei publice locale este acela de a realiza obiective de investiţii
de interes judeţean atât din resursele proprii legal constituite, cât şi din finanţări
nerambursabile de la Uniunea Europeană. La nivelul Judeţului Dolj, principalele
obiective de investiţii de interes judeţean sunt reprezentate de proiectele care
beneficiază de fonduri europene nerambursabile.
Pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiţii care beneficiază de
fonduri externe nerambursabile şi pentru a nu afecta suplimentar bugetul consiliului
judeţean pe termen scurt, mediu şi lung, a fost necesară contractarea unei finanţări
rambursabile interne în vederea asigurării fluxului de lichidităţi financiare.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 135/31.07.2019 privind
contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în vederea asigurării
cofinanţării şi prefinanţării proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, s-a aprobat contractarea unui împrumut în
valoare de 83.770.866 lei, împrumut ce a fost contractat în anul 2019 de la Banca
Comercială Română, pentru următoarele obiective de investiţii:
Denumire investiţie
Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561) - Urzica Mare - Urzicuţa Afumaţi - Boureni - Băileşti - Balsan - Moţăţei Gară - Moţăţei
(intersecţie DN 56), tronson 1 - SMIS 120215
Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) - Dobridor Unirea - Pleniţa - Lim. Jud. Mehedinţi, troson 2 - SMIS 120216
Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Terpeziţa Sălcuţa - Vîrtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71 + 771
Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii
publice (corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova,
judeţul Dolj - SMIS 125292

Suma
lei
3.675.204
2.378.182
69.257.109
8.460.371

Prin adresa nr. 5269/2021 Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională,
Proiecte cu Finanţare Internaţională a solicitat redistribuiri de sume între proiectele de
interes judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
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În urma finalizării procedurilor de achiziţie s-au înregistrat economii la
contractele de lucrări din cadrul proiectului „Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa - Vîrtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71 + 771”.
De asemenea, în bugetele proiectelor „Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561)
- Urzica Mare - Urzicuţa - Afumaţi - Boureni - Băileşti - Balsan - Moţăţei Gară Moţăţei (intersecţie DN 56), tronson 1 - SMIS 120215” şi „Modernizare DJ561 A,
Moţăţei (intersecţie DN56) - Dobridor - Unirea - Pleniţa - Lim. Jud. Mehedinţi, troson
2 - SMIS 120216” au fost prevăzute cheltuieli pentru devierea/mutarea instalaţiilor
electrice ca urmare a solicitării de eliberare a amplasamentului şi/sau asigurarea
condiţiilor de coexistenţă, valoarea esimată a acestora fiind de 660.450,00 lei pentru
tronsonul 1 şi 380.425,77 lei pentru tronsonul 2.
După realizarea studiului de coexistenţă, prin care au fost estimate cheltuielile
de către proiectantul desemnat de CEZ, au fost încheiate cu Distribuţie Energie Oltenia
S.A., următoarele contracte pentru devierea/mutarea instalaţiilor electrice şi asigurarea
condiţiilor de coexistenţă:
- Contractul nr. 5000005321/12.06.2020 cu o valoare de 3.676.289,73 lei pentru
tronsonul 1 şi
- Contractul nr. 5000005242/19.05.2020 cu o valoare de 1.893.507,05 lei pentru
tronsonul 2.
Astfel, pentru cele două proiecte, apar cheltuieli neeligibile suplimentare în
valoare totală de 4.528.975,01 lei, după cum urmează:
- Pentru tronsonul 1: 3.015.893,73 lei (3.676.289,73 - 660.450,00 = 3.015.893,73)
- Pentru tronsonul 2: 1.513.081,28 lei (1.893.507,05 - 380.425,77 = 1.513.081,28)
Luând în considerare şi economiile realizate după semnarea contractelor de
lucrări din cadrul celor două proiecte, rezultă necesitatea suplimentării sumelor ce
trebuie asigurate din bugetul propriu judeţean, în valoare de 4.262.094 lei, după cum
urmează:
- 2.927.481 lei pentru proiectul „Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561) - Urzica
Mare - Urzicuţa - Afumaţi - Boureni - Băileşti - Balsan - Moţăţei Gară - Moţăţei
(intersecţie DN 56), tronson 1 - SMIS 120215”,
- 1.334.613 lei pentru proiectul „Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie
DN56) - Dobridor - Unirea - Pleniţa - Lim. Jud. Mehedinţi, troson 2 - SMIS
120216”.
Suma de 4.262.094 lei necesară pentru proiectele „Modernizare DJ561 A,
Giurgiţa (DJ561) - Urzica Mare - Urzicuţa - Afumaţi - Boureni - Băileşti - Balsan Moţăţei Gară - Moţăţei (intersecţie DN 56), tronson 1 - SMIS 120215” şi „Modernizare
DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) - Dobridor - Unirea - Pleniţa - Lim. Jud.
Mehedinţi, troson 2 - SMIS 120216” se va acoperi din economiile întregistrate la
proiectul „Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa Vîrtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71 + 771”.
Având în vedere cele prezentate, se propun următoarele redistribuiri în cadrul
creditului contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes
judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform
anexei, astfel:
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Denumire investiţie

Influenţe
+/-

Suma
propusă
lei

3.675.204

+ 2.927.481

6.602.685

2.378.182

+ 1.334.613

3.712.795

69.257.109

- 4.262.094

64.995.015

Suma
contractată
lei

Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561)
- Urzica Mare - Urzicuţa - Afumaţi Boureni - Băileşti - Balsan - Moţăţei Gară
- Moţăţei (intersecţie DN 56), tronson 1 SMIS 120215
Modernizare
DJ561
A,
Moţăţei
(intersecţie DN56) - Dobridor - Unirea Pleniţa - Lim. Jud. Mehedinţi, troson 2 SMIS 120216
Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa - Vîrtop Caraula - Cetate, km 4+200 - 71 + 771
Creşterea eficienţei energetice, a
rezistenţei şi stabilităţii clădirii publice
(corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1,
Municipiul Craiova, judeţul Dolj - SMIS
125292

8.460.371

TOTAL

83.770.866

8.460.371

0

83.770.866

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul
creditului contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes
judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU

ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ŞERBAN
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 6648/19.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul
creditului contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes județean
finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
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 redistribuirii unor sume în cadrul creditului contractat de la Banca
Comercială Română aferent proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a
constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea redistribuirii unor sume.
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.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 182 alin. (1), art. 191 alin. (1) lit. c) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 a fost identificat.
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 atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţa
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
Șef serviciu

Întocmit
Consilier Juridic

Daiana Stoica

Cristian Buzata

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

ANEXA
la Hotărârea nr. _________

Situaţia redistribuirii unor sume în cadrul creditului contractat de la
Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes judeţean finanţate din
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Denumire investiţie

Influenţe
+/-

Suma
propusă
lei

3.675.204

+ 2.927.481

6.602.685

2.378.182

+ 1.334.613

3.712.795

69.257.109

- 4.262.094

64.995.015

Suma
contractată
lei

Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561)
- Urzica Mare - Urzicuţa - Afumaţi Boureni - Băileşti - Balsan - Moţăţei Gară
- Moţăţei (intersecţie DN 56), tronson 1 SMIS 120215
Modernizare
DJ561
A,
Moţăţei
(intersecţie DN56) - Dobridor - Unirea Pleniţa - Lim. Jud. Mehedinţi, troson 2 SMIS 120216
Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa - Vîrtop Caraula - Cetate, km 4+200 - 71 + 771
Creşterea eficienţei energetice, a
rezistenţei şi stabilităţii clădirii publice
(corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1,
Municipiul Craiova, judeţul Dolj - SMIS
125292

8.460.371

TOTAL

83.770.866
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8.460.371

0

83.770.866

