HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de
investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ653,
comuna Schitu, km 23+177,,

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.663/19.01.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
664/19.01.2018;
- Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 665/19.01.2018;
- Raportul nr. 809/23.01.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectură;
- Raportul nr. 829/23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice și comerț;
- Raportul nr. 867/23.01.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat;
- Proiectul nr. 25/2017 – Faza DALI, întocmit de către S.C. PAMTO EXPERT
DRUPO S.R.L.;
- Prevederile art.40 alin. (1), art.44 alin. (1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1 alin. (1), art.5, art. 7 alin.(2) şi art.9 din Hotărârea Guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017;

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: ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna
Schitu, km 23+177”, cu principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează:
Valoarea totală a investiţiei cu TVA conform devizului general este
3.086.448,26 lei
- C+M=2.645.191,50 lei
- Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică=269.254,16 lei
- Cheltuieli diverse și neprevăzute =130.305 lei
- Durata de realizare = 12 luni
Indicatori cantitativi:
- Lungime totală pod: L= 18,650 m
- Număr deschideri: 1x18,00 m
- Suprafaţă rampe: 2500 mp
- Lațime parte carosabilă pod, l=7,00 m, iar cele două trotuare denivelate au
lăţimea de câte 1,50 m fiecare
- Sistemul rutier pe pod este alcătuit din:
o 3 cm BAP16
o 4 cm BAP16
o 3 cm protecţie hidroizolaţie din BA8
o 1 cm hidroizolaţie
- Sistemul rutier la rampe are următoarea alcătuire:
o 5 cm strat de uzură BA16
o 7 cm strat de legătură BADPS20
o 15 cm strat de bază din piatră spartă
o 30 cm strat de fundaţie din balast natural de râu
Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi
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.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Judeţului
Marinela-Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi ,,pentru”

