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HOTĂRÂRE  
pentru  modificarea 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 

 

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. 2010/14.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

➢ Raportul nr. 2017/14.02.2023 al  Serviciului Dezvoltare Regională;  
➢ Avizul  nr.2423/23.02.2023  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat; 
➢ Avizul nr. 2436/23.02.2023 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

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

➢ Prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, aferent Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 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, Obiectiv specific-creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin  
modernizarea drumurilor județene; 

➢ Prevederile Contractului de finanțare nr. 4136/18.04.2019 aferent proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”, cod SMIS 118017;  

➢ Prevederile Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020 încheiat intre Consiliul Județean 
Olt si Asocierea: S.C. PANADRIA S.R.L. – S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. – 
S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider 
de asociere, modificat prin actele adiționale  nr. 1-9; 
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➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/29.09.2022 cu privire la 
aprobarea indicatorilor  tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”; 

➢ Solicitarea de clarificare nr. 14/08.02.2023 întocmită de Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia și înregistrată la Consiliul Județean Olt sub                      
nr. 1791/08.02.2023; 

➢ Prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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), art. 44 alin.(4) și art. 45 alin. (2) 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. f), alin.(5) lit. l), art. 182 alin.(1) 

și (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) și f) 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. I. Hotărârea 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, se 
modifică, după cum urmează:  

1.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, în cuantum 
95.030.782,55 lei (inclusiv TVA).„ 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul 
Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.642.712,32 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman).„ 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, unităților administrativ-teritoriale partenere înscrise în acordul de parteneriat 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului-Județul 
Olt. 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
       Contrasemnează,  

Secretarul  General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
Slatina, 24 februarie 2023 
Nr. 39 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” . 
 


