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HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea indicatorilor  tehnico - economici actualizați pentru 

obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 

 
 

PROIECT “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 
Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat  sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 
 Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.   
 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 10447/20.09.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Raportul nr. 10451/20.09.2022 al  Serviciului Dezvoltare Regională;  
➢ Avizul  nr.10716/27.09.2022  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat; 
➢ Avizul nr. 10783/28.09.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

➢ Avizul nr. 10708/27.09.2022 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie şi protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la 
aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 
DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat; 

➢ Prevederile actului adițional nr.7 la Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 – 
Contract de proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”, încheiat între Consiliul Județean Olt și Asocierea : 
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SC PANADRIA SRL - SC GENERAL TRUST ARGEȘ SRL - SC TRANSCOM 
CARAIMAN SRL, reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider de asociere; 

➢ Prevederile art. 9 alin.(8) și art. 11 alin. (6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) și g) și art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și lit. d), alin.(5) lit. l), art.182 

alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) 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 JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiție “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          Art.2. Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul  Olt. 
         (2) Serviciul Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt va comunica prezenta hotărâre partenerilor din  Acordul de 
parteneriat prevăzut la art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
168/26.10.2017. 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
       Contrasemnează,  

Secretarul  General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
 

Slatina, 29 septembrie 2022 
Nr. 139 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” . 
 

L.D./L.D. ( 2 ex.)  



Anexa Hotărârea Consiliului Judetean Olt  nr.139/29.09.2022  

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI PROIECTULUI    
 

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman) 

 
 
 

Beneficiar – Consiliul Județean Olt 
Proiectant – S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA   

S.R.L. 
Amplasament: Județul  Olt,  drumul   judetean  DJ 642, Stoenești (intersecție 

DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman) 
Indicatorii tehnico-economici, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale 
in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările 
și completările ulterioare: 

 
Indicatorii tehnico-economici:  

1. Valoarea   C+M , inclusiv TVA    : 92.340, 01 mii lei  

      

 

        2. Esalonarea investitiei: 
 - anul I       : 10 % 

- anul II       : 30 % 
- anul III        : 40 % 
-anul IV        : 20 % 

 

3. Durata de realizare      : 40 luni  

  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     
- Lungime drum                                                               -  46,119 km; 

- Suprafață carosabilă sistem rutier                                -  303.204 mp; 

- Suprafaţă carosabilă drumuri laterale:   - 20.808 mp 

-  Suprafață parcări:      - 4.320 mp 

     -      Suprafață stații de autobuz:    - 1.485 mp 
     -      Accese la proprietăți:     - 2.205 buc 
     -      Parapeți de siguranță:     - 1.176 ml 

 
 
 

 
Șef serviciu, 

Daniela LUNGU 


