
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea doIuﾏeﾐtației tehnico - economice pentru obiectivul 

de iﾐvestiții ,,RefaIere druﾏ județeaﾐ DJ ヵヴヶ , kﾏ ヱヱΑ+ンΑヵ, ヰ,ヰヶ kﾏ, 
localitatea Teslui, satul Deleni,, 

 

 

 

 

 

 Avâﾐd îﾐ vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6028 din 24.05.2018 cu privire la Proiectul de 

hotărâre ﾐr. 6029 din 24.05.2018; 

-  raportul DireIției TehﾐiIe și Iﾐvestiții ﾐr. 6030/24.05.2018; 

- raportul nr. 6109/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 

urHaﾐistiIă, realizarea luIrărilor puHliIe eIologiIe si proteIția ﾏediului, 
Ioﾐservarea ﾏoﾐuﾏeﾐtelor istoriIe si de arhiteItură; 
- raportul nr. 6252/30.05.2018 al Comisiei peﾐtru Adﾏiﾐistrație PuHliIă, 
JuridiIă, Apărarea Ordiﾐii PuHliIe, RespeItarea Drepturilor Oﾏului și Relații Iu 
Cetățeﾐii; 
- raportul nr. 6253/30.05.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 

buget -fiﾐaﾐțe, iﾐtegrare europeaﾐă, adﾏiﾐistrarea doﾏeﾐiului puHliI și privat; 
- raportul nr. 6254/30.05.2018 al Coﾏisiei peﾐtru agriIultură, silviIultură, 
industrie, servicii publice și Ioﾏerț; 
- Proiectul nr. 3/2018 – Faza DALI îﾐtoIﾏit de S.C. E.U. PROJECT CONSULTING 

S.R.L. Pitești; 
- Hotărârea Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea 

Hugetului Județului Olt, pe aﾐul ヲヰヱΒ și estiﾏările pe aﾐii ヲヰヱΓ-2021, cu 

reItifiIările ulterioare; 

-Prevederile art.ヴヴ aliﾐ. ふヱぶ și art.ヴヵ diﾐ Legea ﾐr.ヲΑン/ヲヰヰヶ priviﾐd fiﾐaﾐțele 
puHliIe loIale , Iu ﾏodifiIările și Ioﾏpletările ulterioare; 

 

 



- Prevederile art.1 alin. (1), art.5, art.Α aliﾐ.ふヲぶ și art.Γ diﾐ Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 priviﾐd etapele de elaHorare și Ioﾐțiﾐutul cadru al 

doIuﾏeﾐtațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

iﾐvestiții fiﾐaﾐțate diﾐ foﾐduri puHliIe, ﾏodifiIată și Ioﾏpletată priﾐ Hotărârea 
Guvernului nr.79/2017; 

- Prevederile Hotărârii Guverﾐului ﾐr. ヱΑΑ/ヰヴ.ヰヴ.ヲヰヱΒ privind alocarea unei 

suﾏe diﾐ Foﾐdul de iﾐterveﾐție la dispoziția Guverﾐului, prevăzut îﾐ Hugetul de 
stat pe aﾐul ヲヰヱΒ, peﾐtru uﾐele uﾐități adﾏiﾐistrativ-teritoriale afectate de 

Ialaﾏități ﾐaturale, 
 

 

          Îﾐ temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art.97      

aliﾐ. ふヱぶ, art. ΓΒ IoroHorat Iu art.ヴヵ aliﾐ. ふヲぶ și art.ヱヱヵ aliﾐ ふヱぶ lit. c) din Legea 

adﾏiﾐistrației puHliIe loIale ﾐr. ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, repuHliIată, Iu ﾏodifiIările și 

Ioﾏpletările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  h o t ă r â r e 

 

 Art.1. - Se aproHă doIuﾏeﾐtația tehnico- eIoﾐoﾏiIă, faza DALI, peﾐtru 
obiectivul de iﾐvestiții さ RefaIere druﾏ județeaﾐ DJ ヵヴヶ, kﾏ ヱヱΑ+ンΑヵ, ヰ,ヰヶ kﾏ, 

localitatea Teslui, satul Deleniざ, cu principalii indicatori tehnico-economici, 

după Iuﾏ urﾏează: 
- Valoarea totală a iﾐvestiției Ioﾐforﾏ devizului geﾐeral  = ヲ.ヴヰン.ヴΑヴ lei Iu TVA  

     din care  

     c+m = 2.081.667 lei cu TVA 

Date tehnice: 

- Lungime alunecare = 40 ml 

- StruItură de sprijiﾐ pe o luﾐgiﾏe de aproxiﾏativ ヵヰ ﾏ diﾐ ﾏiIropiloți forați 
diﾐ Hetoﾐ arﾏat Iu  Ø ンヰヰ ﾏﾏ avâﾐd luﾐgiﾏea de ﾏiﾐiﾏ ヱヵ ﾏ 

- StruItură sisteﾏ rutier alIătuită diﾐ: - ヴ Iﾏ BAヱヶ, ヶ Iﾏ BAD ヲヰ , ヲヵ Iﾏ piatră 
spartă, ンヰ Iﾏ Halast  

- Durata estiﾏată  peﾐtru realizarea iﾐvestiției = 8 luni 

     Fiﾐaﾐțarea iﾐvestiției se faIe diﾐ Hugetul loIal al Județului Olt, astfel cum a 

fost reItifiIat Iu suﾏele aloIate priﾐ Hotărârea Guverﾐului ﾐr. ヱΑΑ/ヰヴ.ヰヴ.ヲヰヱΒ. 
Art.2. – La data iﾐtrării îﾐ vigoare a prezeﾐtei hotărâri, prevederile 

Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr. 224/21.12.2017 cu privire la aprobarea 

doIuﾏeﾐtației tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiții „Consolidarea 

Iorpului druﾏului, terasaﾏeﾐtelor și versaﾐtului pe druﾏul județeaﾐ DJ ヵヴヶ, 
km 117+375, comuna Teslui”  își îﾐIetează apliIaHilitatea. 

 

 

 



 

 

Art. 3 - Prezeﾐta hotărâre se IoﾏuﾐiIă DireIției Tehnice și Iﾐvestiții și 

DireIției Economice, Buget – Fiﾐaﾐțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județeaﾐ Olt îﾐ vederea aduIerii la îﾐdepliﾐire, Președiﾐtelui 

Consiliului Județeaﾐ Olt și Iﾐstituției Prefectului - Județul Olt. 

 

 

  PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 

                                                                         

                                  

                                    

 

                    

                                                                                                       CONTRA“EMNEA)Ă   

                                                                                                       Secretarul Județului 
                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina, 31.05.2018 

Nr. 97 

N.M./N.M./2 ex. 

 

 

 

Prezeﾐta hotărâre a fost adoptată Iu ヲΓ voturi ,,peﾐtruざ și o „neparticipare la votざ 

 


