
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

       

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea anexei nr. 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. 11787/24.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul comun nr. 11832/24.10.2022 al Direcției Tehnice și Investiții și al 

Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Avizul nr. 11886/26.10.2022 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 

Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Avizul nr. 11887/26.10.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr. 11890/26.10.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Avizul nr. 11893/26.10.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- 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.1336/03.10.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 10990/03.10.2022; 

          - Procesul – verbal nr. 11754/21.10.2022 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. 11757/24.10.2022 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
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          - 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 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, cu modificările 

ulterioare, astfel cum a fost înlocuit cu Nomenclatorul înscris în Anexa nr. 1 la 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. Anexa nr. 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, 

cu modificările ulterioare, se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa care 

face 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, 26.10.2022 

Nr. 163 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru”.  
 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                               Anexa  
                                                               la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2022 
 
 

Prețuri 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 

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

Nr. 
crt. 

Analiza asfalt Preț Furnizor 

1. BA8 478,72 lei/to S.C. OLT DRUM S.A. 

2. BAPC 16 462,94 lei/to S.C. OLT DRUM S.A. 

3. BADPS 22,4 400, 22 lei/to S.C. OLT DRUM S.A. 
 

II. Prețuri pe articole norme de deviz pe categorie de servicii/lucrări 

Nr. 

crt. 

Articol normă de deviz pe categorie de servicii/lucrări u.m. Preț 

 

1. DB02D1 – amorsarea suprafețelor straturilor de bază 
sau a îmbrăcăminților existente în vederea aplicării unui 
strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu 
emulsie cationică cu rupere rapidă; 

Sute mp Material= 125,35 lei 
Manoperă=51,08 lei 
Utilaj=11,13 lei 
Total articol=187,56 
lei/sutemp 

2. DA11B1 – strat de fundație sau reprofilare din piatră 

spartă, pentru drumuri cu așternere manuală, cu 

împănare, fără înnoroire  

mc Material= 173,96 lei 
Manoperă=42,14 lei 
Utilaj= 41,13 lei 
Total articol=257,23 lei/mc 

3. DA12B1 - strat de fundație sau reprofilare din piatră 

spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, cu 

împănare, fără înnoroire; 

mc Material= 173,96 lei 
Manoperă=15,32 lei 
Utilaj=48,59 lei 
Total articol=237,87 lei/mc 

4. DA06A1+B1 – strat de agregate naturale cilindrate, 

având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, 

aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere 

manuală și mecanică; 

mc DA06A1 
Material= 103,70 lei 
Manoperă= 29,63lei 
Utilaj = 26,93 lei 
Total articol=160,26 lei/mc 

 
DA06B1 
Material=103,70 lei 
Manoperă=9,45 lei 
Utilaj=35,45lei 
Total articol=148,60 lei/mc        

5. DF09A1 - parapet metalic, deformabil (flexibil), tip A, 

cu lisă și stâlpi metalici; 

ml Material= 170,62 lei 
Manoperă=21,20 lei 
Utilaj =  0 lei 
Total articol =191,82 lei/ml 



6. DF16A1 – marcaje rutiere longitudinale, simple sau 

duble, cu întreruperi sau continue, executate 

mecanizat cu vopsea de e-mail cu microbile de sticlă, 

normă de deiz modificată conform notei de constatare 

nr.911/ 19.07.2022 

Kmechiv. Material= 1268,80 lei 
Manoperă= 194,72lei 
Utilaj = 190,00  lei 
Total articol = 1653,52 

lei/kmechiv. 

7. DF17A1 – marcaje longitudinale, transversale și 

diverse, executate mecanizat cu vopsea pe suprafețe 

carosabile, normă de deviz modificată conform notei 

de constatare nr.1158/ 01.09.2022; 

mp Material= 9,52 lei 
Manoperă= 12,26 lei 
Utilaj = 13,68  lei 
Total articol = 35,46 lei/mp 

8. DF18A1 – plantarea stâlpilor pentru indicatoare de 

circulație rutieră, din metal, confecționați industrial, 

modificată conform normă de deviz DZ37A-

confecționarea stâlpilor metalici pentru indicatoare de 

circulație 

Buc. Material= 97,85 lei 
Manoperă= 13,74 lei 
Total articol =111,59 lei/buc. 

9. DF19 A1+B1 - montarea indicatoarelor pentru 

circulația rutieră, din tablă de oțel sau aluminiu, pe un 

stâlp gata plantat sau pe doi stâlpi gata plantați, 

Buc. DF19 A1 
Material=conform listă 
indicatoare rutiere de 
circulație, din analiza de 
preț 
Manoperă= 11,24 lei 
 
DF19 B1 
Material= conform listă 
indicatoare rutiere de 
circulație, din analiza de 
preț 
Manoperă=16,86 lei 

10. PB02A1 – turnarea betonului simplu în fundații 

obișnuite , ziduri de sprijin , pereuri,etc.-manual marca 

C8/10(B150) 

 

2100945 – procurare material beton marca 

C8/10(B150) 

mc Material=0,51 lei 
Manoperă=55,42 lei 
Utilaj = 0 lei 
 
 
 
Material = 265,00 lei/mc 
Total articol = 320,93 lei/mc 

11. PB06A1 – turnarea betonului simplu în elevații, culei, 

aripi, ziduri, timpane etc.-manual marca C12/15(B200) 

2100957 – procurare material beton marca 

C12/15(B200) 

mc Material=0,51 lei 
Manoperă=61,04 lei 
Utilaj = 0 lei 
 
Material=375,00 lei/mc 
Total articol =436,55 lei/mc 

12. PB10A1 – turnarea betonului armat pentru elevația 

infrastructurii podurilor în culee și pile casetate , în 

confecționarea chesoanelor pentru fundații ziduri de 

sprijin-manual marca C25/30 (B400) 

2100995 – procurare beton marca C25/30(B400) 

mc Material=0,51 lei 
Manoperă=80,20 lei 
Utilaj = 0 lei 
 
 
Material=360,00 lei/mc 
Total articol = 440,71 lei/mc 



13. CZ0204G1 – mortar de ciment M100 preparat cu 

ciment M30, manual fără adaos de var 

mc Material= 333,33 lei 
Manoperă= 76,62 lei 
Utilaj = 0 lei 
Total articol =409,95 lei/mc 

14. TSH28B1 – tăieri de corecție, puieți de arbori peste      

7 m înălțime 

Buc. Material= 0 lei 
Manoperă= 19,90 lei 
Utilaj = 0 lei 
Total articol = 19,90 lei/mc 

15. TSG14A1 – cosirea vegetației ierboase manual și 

mecanizat, normă de deviz modificată conform 

procesului verbal încheiat în 26.10.2021; 

mc Material=0 lei 
Manoperă=0 lei 
Utilaj =  15,25 lei 
Total articol = 15,25 lei/mc 

16. CZ0302A1 – confecționarea armaturilor din oțel beton, 

pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții 

obișnuite, în ateliere centralizate OB37, Ǿ=6-8mm; 

kg Material= 6,88 lei 
Manoperă= 0,91 lei 
Utilaj = 0 lei 
Total articol = 7,79 lei/kg 

17.  CZ0302E1 – confecționarea armăturilor din oțel beton, 

pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții 

obișnuite, în ateliere centralizate PC52   Ǿ= 10-16mm; 

kg Material= 6,52 lei 
Manoperă= 0,61 lei 
Utilaj = 0 lei 
Total articol =7,13 lei/kg 

18. ACC08C1 – montarea tuburilor circulare din beton 

precomprimat DN=600 mm, L= 2,35 ml 

ml Material=266,50 lei 
Manoperă= 22,73 lei 
Utilaj =  17,48 lei 
Total articol =306,71 lei/ml 

19. ACC08D1 – montarea tuburilor circulare din beton 

precomprimat DN = 800mm, L=2,35 ml 

ml Material= 392 lei 
Manoperă= 28,35 lei 
Utilaj = 22,54 lei 
Total articol=442,89 lei/ml 

 
 

                                              PREȘEDINTE 
        Marius OPRESCU 

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


