
                 

 

 

 

 

 

     
 
 

PROIECT  
Nr.7/16.01.2023 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea indicatorilor  tehnico - economici actualizați 
pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, 
Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 

(intersecție DN67B)” 
 

 

Proiect “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”; 
Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță 
Regională 
Prioritatea de Investitii:  6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin 
Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv 
a Nodurilor Multimodale. 
Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1 
 

 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare  nr. 534/16.01.2023 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt ; 
➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 cu privire la 

aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 
DN67B) ”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017; 

➢ prevederile Acordului Contractual nr. 37/07.04.2020 încheiat între UAT 
Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Asocierea: S.C. PANADRIA 
S.R.L. - S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. – S.C. GENERAL 
TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de 
asociere, modificat prin actele adiționale nr. 1-22; 

➢ Devizul general actualizat al investiției “Modernizare drum județean DJ 
546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 
(intersecție DN67B) ”, întocmit de către S.C. PROIECT - CONSTRUCT 
REGIUNEA TRANSILVANIA   S.R.L.; 
 



➢ prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului         
nr. 907/2016; 

➢ prevederile art. 23 alin. (2) lit. g) și art. 44 alin. (1) și (4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și lit. d), alin.(5) lit. l), 

art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) 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. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru 
obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 
DN67B)”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 (2) Serviciul Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt va comunica prezenta hotărâre partenerilor din 
Acordul de parteneriat prevăzut la art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 143/25.08.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
43/12.04.2017.  

 
 

            INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

                                            Marius OPRESCU  
 

 
 
 
 
 
        AVIZAT,  

  Secretar General al Județului, 
                                                      Marinela-Elena ILIE 

 
 

 
 

 
L.D./L.D. ( 2 ex.)  



Anexa la Proiectul de Hotărâre nr.7/16.01.2023  
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI PROIECTULUI    
 

Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) 

 
 

Beneficiar – Consiliul Județean Olt 
Proiectant – S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA   

S.R.L. 
Amplasament: Judetul  Olt,  drumul   judetean  DJ 546, Dăneasa (intersecție 

DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B). 
 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general actualizat: 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei, 
din care C+M:128.543.348,22 lei; 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, fără TVA: 113.106.054,68 lei, din 
care C+M: 108.019.620,35 lei. 
b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 
34 luni. 

 
 

 
 

Șef serviciu dezvoltare regionala, 
Daniela LUNGU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum 
județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) 
- Verguleasa (intersecție DN67B)” 
 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea indicatorilor  tehnico-
economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum 
județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) 
- Verguleasa (intersecție DN67B)”. 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de 
proiect în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Coteana, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-
Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Verguleasa, implementează  proiectul 
„Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina 
(intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B) ”, în baza contractului de 
finanțare nr.101/28.06.2017 încheiat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, cod SMIS 118016. 
      Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat 
proiectul “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție 
DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” și 
indicatorii tehnico-economici ai investiției rezultati din Documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) nr. 33/2015, după cum urmează:  
     1.Valoarea de C+M, inclusiv TVA(lei): 112.602.793,20 lei 
     2.  Durata estimata de realizare a obiectivului de investitie:48 luni. 
         Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt  a 

încheiat cu Asocierea : S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE 

BAUUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., 

reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de 

Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție 

lucrări,  având ca obiect ”Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa 
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(intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție 

DN67B)”, cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv 

TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de 

execuție de 28 luni.  

         Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat 

prin încheierea a 22 de acte adiționale. 

         Prin încheierea actului adițional nr. 17, înregistrat sub nr. 

12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, 

respectiv, până la data de 03.06.2023, durata de execuție fiind de 34 luni. 

            Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, 
se află sub incidența prevederilor din Anexa 1 la  H.G. nr. 1/2018 pentru 
aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de 
contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 
              În conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețului, sub-
clauza și 48.5 din  Condiţiile generale şi specifice din acordul contractual nr. 
nr.37/07.04.2020, pretul contractului se ajusteaza   prin aplicarea formulei de 
ajustare a prețurilor, și anume: An = av + (1-av) * In/Io, unde:   
   - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de 
contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente 
punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările 
evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);   
   - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul 
Contractului. Având în vedere faptul că, potrivit clauzei 46, nu se vor efectua 
plăți în avans: av=0   
   - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul 
Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil 
la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".  
   - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de 
Referinţă.   
          Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile  clauzei  48-

Ajustarea prețurilor, sub-clauzei 48.5 din Acordul contractual 

nr.37/07.04.2020, ajustarea prețului aferent  restului rămas de executat se 

va realiza la fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea 

lucrărilor, prin aplicarea  formulei de ajustare, prevăzută în  Acordul 

contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza  

48.5 

          Așa cum reiese din centralizatorul aferent certificatului intermediar de 
plata nr.19/28.12.2022, aprobat de autoritatea contractantă, cuprinzând 
situațiile de lucrări realizate până la data de 16.12.2022, însușite de 
executant și de dirigintele de șantier, restul rămas de executat în cadrul 
Acordului contractual nr.37/07.04.2020 este de 30.794.633,15 lei, inclusiv 
TVA. 
     Ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la 

fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin 
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aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual 

nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza  48.5. 

        Pentru determinarea valorii aferentă ajustării prețului acordului 

contractual nr.37/07.04.2020 se vor utiliza informațiile publicate de către 

Institutul Naţional de Statistică, în Buletinele Statistice de Prețuri, tabelul 15. 

        Luând în considerare indicii de cost în construcții, publicați de către 
Institutul Naţional de Statistică,  în data de 22.12.2022, în Buletinul Statistic 
de Prețuri nr.10/2022, tabelul 15, prin aplicarea formulei de ajustare, 
prevăzută în  Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea 
prețurilor, sub-clauza  48.5 (An=0+1*180,4/137,9 =1,308), se constată faptul 
că, valoarea coeficientului de ajustare este de 30 %. 
       Estimăm că, suma necesară  pentru ajustarea prețului Acordului 
contractual nr.37/07.04.2020, aferent  restului rămas de executat este de 
aproximativ 9.238.389,95 lei, inclusiv TVA,  așa cum rezultă din aplicarea 
formulei de ajustare, prevăzută în  Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  
clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza  48.5, la valoarea restului rămas 
de executat 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA. 
 Având în vedere prevederile art. XLI, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, potrivit cărora: 
   (1)  Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 
- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a 
include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, 
pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, 
reprezentând în medie 24,194 lei/oră.   
   (2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul 
construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 
minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte 
adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe 
lună.   
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate 
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
            salariul de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcţiilor, 
începând cu data de 01 ianuarie 2023 este în suma de 4.000 lei pe lună.  
            Astfel, creşterea salariului minim brut aplicabil pentru domeniul 
construcţiilor  influenţeaza atât costurile directe cu personalul din cadrul 
contractului, cât şi costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri 
indirecte ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în 
raport cu componenta salarială din aceste costuri. 
           Estimăm că suma necesară ce urmează a fi suportată de Consiliul 
Județean Olt pentru ajustarea prețului Acordului contractual 
nr.37/07.04.2020, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut 
aplicabil pentru domeniul construcțiilor,  aferent  restului rămas de executat 
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este de aproximativ 4.311.248,64 lei, inclusiv TVA, reprezentând 14% din  
valoarea restului rămas de executat 30.794.633.15 lei, inclusiv TVA. 
           În consecință, în vederea aplicării  formulei de ajustare, prevăzută în  
Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-
clauza  48.5, și asigurării de către Consiliul Județean Olt  a sumelor 
necesare, ca urmare a  creșterii salariului de bază minim brut aplicabil 
pentru domeniul construcțiilor,  pentru situațiile de lucrări care vor fi depuse 
de către Antreprenor în perioada de execuție, se estimează următoarele 
valori: 
 

Denumire Valoare rest de 
executat lucrări 
lei cu TVA 

Indice estimat 
aplicat [%] 

Ajustare preț 
contract lei cu 
TVA 

Valoare rest de 
executat la 
Acordul 
contractual 
nr.37/07.04.2020 
Ajustare  clauza  
48-Ajustarea 
prețurilor, sub-
clauza  48.5 
 

 
 
 
 
 

30.794.633,15 lei 

 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
9.238.389,95 lei 
 

Valoare rest de 
executat la 
Acordul 
contractual 
nr.37/07.04.2020, 
creștere salariu 
de bază minim 
brut aplicabil 
pentru domeniul 
construcțiilor 
 

 
 
 
 
 

30.794.633,15 lei 

 
 
 
 
 

14% 

 
 
 
 
 
4.311.248,64 lei 
 

Total   13.549.638,59 lei 

Valoare rămasă 
de utilizat din 
contractul de 
finanțare nr.101/ 
28.06.2017 

   
 
-6.904.646,51 lei 

Total   6.644.992,08 lei. 

 
În acest sens este necesară suplimentarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico – economici ai proiectului cu valoarea de 6.644.992,08 
lei cu TVA, în vederea finalizării contractului de finanțare pentru aceasta 
investiție. 
         Valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA a fost cuprinsă în Devizul general 
al investiției în cap.4.1. Construcții si instalații. Valoarea totală a obiectivului 
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de investiții conform Devizului general actualizat este de 134.399.583,16 lei, 
inclusiv TVA.  

În baza devizului general au fost actualizați principalii indicatori tehnico 
–  economici, după cum urmează: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general: 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei 
din care C+M:128.543.348,22 lei; 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, fără TVA: 113.106.054,68 lei; 
din care C+M: 108.019.620,35 lei; 
b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 
34 luni. 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(4) din HG nr. 907/2016, 
potrivit cărora „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de 
fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la 
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”, se impune actualizarea 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean 
DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 
(intersecție DN67B)”, conform devizului general actualizat în luna ianuarie 
2023. 

Având în vedere art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și d), alin.(5) lit. l) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
si completările ulterioare, în urma analizării proiectului de hotărâre am 
constatat necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre cu 
privire la  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici actualizați pentru 
obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 
DN67B)”. 
          Indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției “Modernizare 
drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție 
DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, sunt prevăzuți în anexa la 
proiectul de hotărâre.  

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 

 
 

/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr. 539/16.01.2023 

                     
 

AVIZAT,                                                                    AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE,               VICEPREȘEDINTE 
 Virgil DELUREANU              Cătălin – Ionuț IVAN  

 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum 
județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - 
Verguleasa (intersecție DN67B)” 
 

   Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de proiect 
în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt 
și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea Administrativ-
Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Curtișoara, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Verguleasa, implementează  proiectul „Modernizare drum județean DJ546, 
Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție 
DN67B) ”, în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017 încheiat în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, cod SMIS 118016. 
      Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat 
proiectul “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” și indicatorii 
tehnico-economici ai investiției rezultati din Documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) nr. 33/2015, după cum urmează:  
     1.Valoarea de C+M, inclusiv TVA(lei): 112.602.793,20 lei 
     2.  Durata estimata de realizare a obiectivului de investitie:48 luni. 
         Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt  a 

încheiat cu Asocierea : S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE 

BAUUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., 

reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de 

Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție 

lucrări,  având ca obiect ”Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa 

(intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”, 
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cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv TVA, la care se 

adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de execuție de 28 luni.  

         Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat prin 

încheierea a 22 de acte adiționale. 

         Prin încheierea actului adițional nr. 17, înregistrat sub nr. 

12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, 

respectiv, până la data de 03.06.2023, durata de execuție fiind de 34 luni. 

            Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, se 
află sub incidența prevederilor din Anexa 1 la  H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 
condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
              În conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețului, sub-clauza 
și 48.5 din  Condiţiile generale şi specifice din acordul contractual nr. 
nr.37/07.04.2020, pretul contractului se ajusteaza   prin aplicarea formulei de 
ajustare a prețurilor, și anume: An = av + (1-av) * In/Io, unde:   
   - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 
estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din 
subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului 
sau a preţurilor curente);   
   - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului. 
Având în vedere faptul că, potrivit clauzei 46, nu se vor efectua plăți în avans: 
av=0   
   - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional 
de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 
de zile înainte de ultima zi a lunii "n".  
   - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.   
          Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile  clauzei  48-Ajustarea 

prețurilor, sub-clauzei 48.5  din Acordul contractual nr.37/07.04.2020, ajustarea 

prețului aferent  restului rămas de executat se va realiza la fiecare solicitare de 

plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin aplicarea  formulei de 

ajustare, prevăzută în  Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-

Ajustarea prețurilor, sub-clauza  48.5 

          Așa cum reiese din centralizatorul aferent certificatului intermediar de 
plata nr.19/28.12.2022, aprobat de autoritatea contractantă, cuprinzând 
situațiile de lucrări realizate până la data de 16.12.2022, însușite de executant 
și de dirigintele de șantier, restul rămas de executat în cadrul Acordului 
contractual nr.37/07.04.2020 este de 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA. 
     Ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la fiecare 

solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin aplicarea   

formulei de ajustare, prevăzută în  Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  

clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza  48.5. 

        Pentru determinarea valorii aferentă ajustării prețului acordului contractual 

nr.37/07.04.2020 se vor utiliza informațiile publicate de către Institutul Naţional 

de Statistică, în Buletinele Statistice de Prețuri, tabelul 15. 
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        Luând în considerare indicii de cost în construcții, publicați de către 
Institutul Naţional de Statistică,  în data de 22.12.2022, în Buletinul Statistic de 
Prețuri nr.10/2022, tabelul 15, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în  
Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-
clauza  48.5 (An=0+1*180,4/137,9 =1,308), se constată faptul că, valoarea 
coeficientului de ajustare este de 30 %. 
       Estimăm că, suma necesară  pentru ajustarea prețului Acordului 
contractual nr.37/07.04.2020, aferent  restului rămas de executat este de 
aproximativ 9.238.389,95 lei, inclusiv TVA,  așa cum rezultă din aplicarea 
formulei de ajustare, prevăzută în  Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  
clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza  48.5, la valoarea restului rămas de 
executat 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA. 
 Având în vedere prevederile art. XLI, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
potrivit cărora: 
   (1)  Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 
data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, 
sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal 
de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 
lei/oră.   
   (2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul 
construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 
minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, 
pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.   
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate 
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
            salariul de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcţiilor, 
începând cu data de 01 ianuarie 2023 este în suma de 4.000 lei pe lună.  
            Astfel, creşterea salariului minim brut aplicabil pentru domeniul 
construcţiilor  influenţeaza atât costurile directe cu personalul din cadrul 
contractului, cât şi costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte 
ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în raport cu 
componenta salarială din aceste costuri. 
           Estimăm că suma necesară ce urmează a fi suportată de Consiliul 
Județean Olt pentru ajustarea prețului Acordului contractual nr.37/07.04.2020, 
ca urmare a modificării salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul 
construcțiilor,  aferent  restului rămas de executat este de aproximativ 
4.311.248,64 lei, inclusiv TVA, reprezentând 14% din  valoarea restului rămas 
de executat 30.794.633.15 lei, inclusiv TVA. 
           În consecință, în vederea aplicării  formulei de ajustare, prevăzută în  
Acordul contractual nr.37/07.04.2020,  clauza  48-Ajustarea prețurilor, sub-
clauza  48.5, și asigurării de către Consiliul Județean Olt  a sumelor necesare, 
ca urmare a  creșterii salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul 
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construcțiilor,  pentru situațiile de lucrări care vor fi depuse de către Antreprenor 
în perioada de execuție, se estimează următoarele valori: 
 

Denumire Valoare rest de 
executat lucrări 
lei cu TVA 

Indice estimat 
aplicat [%] 

Ajustare preț 
contract lei cu 
TVA 

Valoare rest de 
executat la 
Acordul 
contractual 
nr.37/07.04.2020 
Ajustare  clauza  
48-Ajustarea 
prețurilor, sub-
clauza  48.5 
 

 
 
 
 
 

30.794.633,15 lei 

 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
9.238.389,95 lei 
 

Valoare rest de 
executat la 
Acordul 
contractual 
nr.37/07.04.2020, 
creștere salariu 
de bază minim 
brut aplicabil 
pentru domeniul 
construcțiilor 
 

 
 
 
 
 

30.794.633,15 lei 

 
 
 
 
 

14% 

 
 
 
 
 
4.311.248,64 lei 
 

Total   13.549.638,59 lei 

Valoare rămasă 
de utilizat din 
contractul de 
finanțare nr.101/ 
28.06.2017 

   
 
-6.904.646,51 lei 

Total   6.644.992,08 lei. 

 
În acest sens este necesară suplimentarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico – economici ai proiectului cu valoarea de 6.644.992,08 lei 
cu TVA, în vederea finalizării contractului de finanțare pentru aceasta investiție. 
         Valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA a fost cuprinsă în Devizul general al 
investiției în cap.4.1. Construcții si instalații. Valoarea totală a obiectivului de 
investiții conform Devizului general actualizat este de 134.399.583,16 lei, 
inclusiv TVA.  

În baza devizului general au fost actualizați principalii indicatori tehnico – 
economici, după cum urmează: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general: 
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Valoarea totală a obiectivului de investiţii, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei 
din care C+M:128.543.348,22 lei; 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, fără TVA: 113.106.054,68 lei; 
din care C+M: 108.019.620,35 lei; 
b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 34 
luni. 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(4) din HG nr. 907/2016, potrivit 
cărora „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în 
cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este 
necesar”, se impune actualizarea tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, conform devizului 
general actualizat în luna ianuarie 2023. 

Având în vedere art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și d), alin.(5) lit. l) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, în urma analizării proiectului de hotărâre am constatat 
necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre cu privire la  
aprobarea indicatorilor  tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”. 
          Indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției “Modernizare drum 
județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - 
Verguleasa (intersecție DN67B)”, sunt prevăzuți în anexa la proiectul de 
hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
                                         DIRECTOR  EXECUTIV 
                          DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANŢE 
                                       Constanța DUMITRU 
 
 
 
 
 

Șef serviciu juridic-contencios,    Şef serviciu dezvoltare regionala, 
             Alin - George RUȚĂ                              Daniela LUNGU 
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