HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.
146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor
de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății
OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară,
întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea
Consiliului Județean Olt
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6745/15.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Raportul comun nr. 6750/15.06.2022 al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției
Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Avizul nr. 6869/20.06.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Avizul nr. 6826/17.06.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- Avizul nr. 6834/17.06.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități
Sportive și de Agrement;
- Avizul nr. 6870/20.06.2022 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea
Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la : aprobarea
delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului
public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere
curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate
în administrarea Consiliului Județean Olt;
- adresa S.C. OLT DRUM SA nr. 618/31.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean
Olt sub nr. 6321/31.05.2022;
- Procesul – verbal nr. 6694/14.06.2022 încheiat de către Comisia pentru stabilirea
prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în
urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a
domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de
întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile
județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, constituită prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021;
- Raportul nr. 6717/15.06.2022 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- prevederile art. 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.
306/09.09.2021 cu privire la: constituirea Comisiei pentru stabilirea prețurilor necesare
fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în urma delegării
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gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și
privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe
timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în
administrarea Consiliului Județean Olt;
- prevederile art. 14 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (1) - (2) și alin. (4) – (5) și art. 40 din
Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 pct. 2 lit. c) și pct. 3 și art. 3 pct. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor
publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, modificat și înlocuit
prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2020,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și f), alin. (5) lit. l), art. 182
alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu
privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a
domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.,
constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și
reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt se
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Direcției
Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
Societății OLT DRUM SA, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului
Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt.
PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela - Elena ILIE
SLATINA, 20.06.2022
Nr. 95
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi ”pentru”.
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CONSILIUL JUDETEAN OLT

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.95/20.06.2022

Tarife utilizare utilaje si mijloace de transport proprii necesare executării
lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații
curente pe drumurile județene

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

1.

Autospeciala LEA 1,2 to 7 locuri

2.

Autospeciala LEA 3,5 to 7 locuri

3.
4.

Autogreder
Autobasculantă 16 to cu prelata

5.

Autobasculantă 10 to cu prelata

6.

Autoremorcher + remorcă trailer

7.
8.
9.

Autobasculanta 24 to cu semiremorca cu
prelata
Buldoexcavator
Cilindru compactor

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Instalație preparat mixturi asfaltice
Repartizator mixturi asfaltice BOMAG 690
Mașină răspândit emulsie
Placă vibrantă
Motocositoare
Autoturism teren pentru revizii, informare
Mai compactor

Tarif
2,42 lei/km
4,60 lei/to/km
88,37 lei/h
2,56 lei/km
1,66 lei/to/km
177,60 lei/h (<180CP)
5,65 lei/km
0,75 lei/to/km
4,46 lei/km
1,05 lei/to/km
7,06 lei/km
310,93 lei/h
5,66 lei/km
0,51 lei/to/km
204,16 lei/h
148,95 lei/h (> 10to)
141,317 lei/h (>5to)
95,33 lei/h (<5to)
805,54 lei/h
328,25 lei/h
72,29 lei/h
37,25 lei/h
37,96 lei/h
0,74 lei/km
37,25 lei/h

17.
18.
19.
20.
21.

Mașină tăiat asfalt
Motopompă
Aparat sudură
Drujbă
Generator curent (sudură)

40,03 lei/h
35,92 lei/h
45.41 lei/h
36,51 lei/h
46,58 lei/h

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela - Elena ILIE

Comisie
Președinte : Cornel MOTOI – director executiv

...................

Membri: Dorina - Mihaela Negrilă- șef serviciu tehnic, investiții ...........................
Cristina Achimescu – șef serviciu financiar – contabilitate ....................
Vasilică Pătrașcu – șef serviciu achiziții, licitații, contractări ...............
Dan Dumitrache – consilier superior, serviciul tehnic, investiții ...........

CONSILIUL JUDETEAN OLT
nr.2

Anexa
la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.95/20.06.2022

Prețuri produse finite (mixturi asfaltice) necesare executării lucrărilor de întreținere
curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile
județene

Nr. Analiza asfalt
crt.
1. BA8

Preț

Furnizor

478,72 lei/to

S.C. OLT DRUM
S.A.
S.C. OLT DRUM
S.A.
S.C. OLT DRUM
S.A.

2. BAPC 16

462,94 lei/to

3. BADPS 22,4

400,22 lei/to

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela - Elena ILIE
Comisie
Președinte : Cornel MOTOI – director executiv

...................

Membri: Dorina Mihaela Negrilă- șef serviciu tehnic, investiții ...........................
Cristina Achimescu – șef serviciu financiar – contabilitate ....................
Vasilică Pătrașcu – sef serviciu achiziții, licitații, contractări ...............
Dan Dumitrache – consilier superior, serviciul tehnic, investiții ...........

