
                                                      

 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul     
de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500,                

L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura” 
 
 
 
 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6666/13.06.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
6667/13.06.2018; 
- raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 6668/13.06.2018; 
- raportul nr. 7192/26.06.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 
- raportul nr. 7204/26.06.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget-
finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat; 
- raportul nr. 7211/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 
- raportul nr. 7222/27.06.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement; 
- Proiectul nr. 19/2018 – Faza D.A.L.I. întocmit de către S.C. MIXT EXPERT S.R.L.; 
- Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, cu rectificările 
ulterioare; 
- Prevederile art.44 alin. (1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 



- Prevederile art.1 alin. (1), art.5, art.7 alin.(2) și art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017, 

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art.97 alin. (1), 
art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) și art.115 alin (1) lit. c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

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

 Art.1.  Se aprobă documentația tehnico - economică, faza D.A.L.I., pentru 
obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, 
L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura”, cu principalii indicatori tehnico -economici 
prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții și Direcției 

Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 

Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

          PREŞEDINTE 
          Marius OPRESCU 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               Secretarul Județului 
                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
Slatina, 28.06.2018 
Nr. 109 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi ,,pentru”  



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                          Anexă                                            
Direcţia Tehnică și Investiții                                         la Hotărârea nr. 109/28.06.2018  
                                                                                                                            
                                                     
 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km,  

comuna Sârbii Măgura’’ 
 
 
 
 

- Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 1.676.623 lei  
- Construcții și montaj (cu TVA) = 1.427.870 lei 
- Cheltuieli diverse și neprevăzute (cu TVA) = 147.491 lei 
- Durata de realizare = 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

Indicatori tehnici:  
- Lățime parte carosabilă – 6,00 m; 
- Acostamente balastate 2x1,0m cu reducere până la 0,5 m în zonele înguste; 
- Șanțuri pereate S = 3.382 mp (L = 1780,0 m); 
- Șanțuri din pământ L = 260,0 m; 

- Podețe tubulare  600 - 2 bucăți, L=9,20m/buc. cu camere de cădere amonte și 
aval; 

- Podețe tubulare  500 -3 bucăți, L = 7,0m/buc.; 
- Semnalizare rutieră verticală și la sol (indicatoare rutiere + marcaje rutiere); 
- Dren longitudinal sub șanț, L = 100,0 m 

Structura rutieră pentru partea carosabilă: 
- 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BAPC16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4; 
- 15 cm – strat piatră spartă; 
- 20 cm strat de fundație din balast. 

Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 
 
 
 

Director Executiv 
                                                           Cornel MOTOI 
 
 
 


