
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 

 
 
                                                                                     
                                                                                   

HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico- economice cu  
principalii  indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de 

investiţii „ lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene ” 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9572/19.10. 2012 cu privire la Proiectul 

de hotărâre nr. 9573/ 19.10.2012; 
-Proiect Faza Studiul de Fezabilitate- Obiective de investiţii 

Lucrări de modernizare şi reabilitare pe drumurile judeţene 
nr.488/19.10.2012 întocmit de S.C. OLT PROIECT SRL Slatina- înregistrat 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9587/19.10.2012; 

- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 9574/19.10.2012; 

- Raportul Comisiei  pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 
nr.9682/23.10.2012; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr.9686/23.10.2012; 
        - Raportul  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 9722/24.10.2012;  

- Prevederile Hotărârii 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; 

- Prevederile  art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 



- Prevederile  art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit.f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) 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 cu  principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „ lucrări de 
reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, conform  anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 32/29.03.2012 cu 
privire la aprobarea documentaţiei tehnico- economice cu  principalii  
indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „ lucrări de 
reabilitare şi modernizare drumuri judeţene ” 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 
Direcţiei 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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