
H O T Ă R Â R E

cu privire la Aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de
investiţii „Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,

terasamentelor și versanților pe DJ 657B, com. Colonești, km 13+960”

Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 9928 din 11.09.2015 cu privire la Proiectul de

hotărâre nr. 9929/11.09.2015;
- raportul nr. 9930/11.09.2015 al Direcției Tehnice și Investiții;
- raportul nr. 10259/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului;

- raportul nr. 10280/21.09.2015 al Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii;

- raportul nr. 10276/21.09.2015 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

- proiectul nr.10/2015 – Faza DALI (documentație avizare lucrări de
intervenție) întocmit de S.C. EU PROJECT CONSULTING  SRL;

- hotărârea Consiliului Județean Olt nr.8 /10.02.2015 cu privire la
aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018,
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.4 din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
          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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,



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

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza DALI pentru
obiectivul de investiţii „Refacere alunecare prin consolidarea corpului
drumului, terasamentelor și versanților pe DJ 657B, com. Colonești, km
13+960”, cu principalii indicatorii tehnico-economici:

Principalii indicatorii tehnico-economici:
- Valoare totală (prețuri iulie - 2015 cu TVA) = 2.733.486 lei

din care:
-    Construcții - montaj = 2.182.250 lei
- Lungime alunecare = 110 ml
- Grindă beton = 108 ml
- Piloți forați Ø 800 , L = 16m
- Structură sistem rutier mixturi asfaltice L = 130 m
- Durata de realizare = 8 luni

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii,
Direcţiei Economice, Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.

N.M./N.A./2ex.


