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PROIECT  
Nr.140/20.09.2022 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea indicatorilor  tehnico - economici actualizați 
pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 

 
 

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. 10447/20.09.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Prevederile 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; 

➢ Prevederile actului adițional nr.7 la Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 
– Contract de proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, încheiat între Consiliul Județean Olt 
și Asocierea : SC PANADRIA SRL - SC GENERAL TRUST ARGEȘ SRL - 
SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, reprezentată prin S.C. PANADRIA 
S.R.L.- lider de asociere; 
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➢ Prevederile art. 9 alin.(8) și art. 11 alin. (6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului 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) și art. 42 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. 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 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, potrivit Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. (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. 168/26.10.2017. 
 

            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.140/20.09.2022  

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI PROIECTULUI    
 

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman) 

 
 
 

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

S.R.L 
Amplasament: Judetul  Olt,  drumul   judetean  DJ 642, Stoenești (intersecție 

DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), 
Indicatorii tehnico-economici, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale 
in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările 
și completările ulterioare: 

 
Indicatorii tehnico-economici:  

1. Valoarea   C+M , inclusiv TVA    : 92.340, 01 mii lei  

      

 

        2. Esalonarea investitiei: 
 - anul I       : 10 % 

- anul II       : 30 % 
- anul III        : 40 % 
-anul IV        : 20 % 

 

3. Durata de realizare      : 40 luni  

  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     
- Lungime drum                                                               -  46,119 km; 

- Suprafață carosabilă sistem rutier                                -  303.204 mp; 

- Suprafaţă carosabilă drumuri laterale:   - 20.808 mp 

-  Suprafață parcări:      - 4.320 mp 

     -      Suprafață stații de autobuz:    - 1.485 mp 
     -      Accese la proprietăți:     - 2.205 buc 
     -      Parapeți de siguranță:     - 1.176 ml 

 
 
 

 
Șef serviciu, 

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 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)” 

 

 

 

 
 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”. 

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt şi 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Administrativ-Teritorială 
Comuna Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Giuvărăști, reprezentat și condus prin Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Olt, în calitate de lider al parteneriatului,  a obţinut în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Operațiunea: 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, finanţarea proiectului: „Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod 
SMIS 118017. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.10.2017 a fost 
aprobat proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, conform 
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Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) nr. 32/2016, cu 
indicatorii tehnico-economici aferenți acestuia. 
 S-a finalizat procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări, 
prin încheierea  Acordului contractual nr. 118/29.12.2020 cu 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, în calitate de Antreprenor, având ca obiect 
realizarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție la obiectivul de 
investiții ”Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) 
- Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, cu o valoare 
de 61.145.400,73 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 11.617.626,14 lei și 
o durată de execuție de 35 luni. Până în prezent acordul contractual a fost 
modificat prin șapte actele adiționale. 
   Conform prevederilor Anexei nr.6 la Metodologia privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr.1586/10.08.2022, 
Consiliul Județean Olt a întocmit Nota justificativă  nr. 10191/13.09.2022 
pentru modificarea Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020, modificat prin 
actele adiționale nr. 1-6, încheiat cu Asocierea: SC PANADRIA SRL - SC 
GENERAL TRUST ARGEȘ SRL- SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, 
reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în vederea 
ajustării prețului contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.  

În baza Notei justificative nr. 10191/13.09.2022 a fost încheiat între 
Consiliul Județean Olt și Asocierea : SC PANADRIA SRL - SC GENERAL 
TRUST ARGEȘ SRL - SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, reprezentată prin 
S.C. PANADRIA S.R.L.- lider de asociere, actul adițional nr. 7 din 
15.09.2022 la Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 – Contract de 
proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții “Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”.  

Conform prevederilor art. I din actul adițional nr. 7 din 15.09.2022 la 
Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 obiectul actului adițional îl reprezintă 
constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare 
aferentă Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020–Contract de proiectare și 
execuție lucrări aferent obiectivului de investiții “Modernizare drum județean 
DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, 
precum și modificarea valorii acordului contractual. 

Potrivit dispozițiilor art. III alin. (1) din actul adițional nr. 7 valoarea 
rezervei de implementare este de 11.718.276,89 lei fără TVA, reprezentând 
22,999 % din valoarea restului de executat la momentul intrării in vigoare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor 
si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile. 
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În conformitate cu prevederile art. VIII din același act adițional a fost 
modificat punctul 4 din Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020, punct la care 
este prevăzută valoarea (prețul) acordului contractual, în sensul că suma pe 
care Beneficiarul trebuie să o plătească Antreprenorului pentru execuția, 
finalizarea contractului și remedierea eventualelor defecțiuni ale Lucrărilor 
este, după stabilirea valorii rezervei de implementare, de 79.289.091,66 lei, 
exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 15.064.927,42 lei, și 
reprezintă Prețul Contractului. Potrivit aceluiași articol suma de 
79.289.091,66 lei este defalcată, după cum urmează: 

- valoare execuție lucrări-65.878.369,19 lei fără TVA 
- valoare proiectare – 1.692.445 lei fără TVA din care elaborare proiect 

pentru autorizarea executării lucrărilor – 193.183,89 lei fără TVA 
- elaborare proiect tehnic de execuție – 1.099.600,00 lei fără TVA 
- asistență tehnică din partea proiectantului -399.661,69 lei fără TVA 
- rezerva de implementare - 11.718.276,89 lei fără TVA 

 Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
cu modificările și completările ulterioare, rezerva de implementare 
majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-
economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11   alin. 
(6).  

La art. 11 alin. (6) din același act normativ se prevede că determinarea 
valorii finale a contractului de achiziție se realizează după  depunerea ultimei 
solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în 
baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier 
și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii 
fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la 
contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să 
se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în 
care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării 
prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, 
conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare 
pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor 
europene nr. 1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-
economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului. 

Față de cele prezentate este necesară actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în sensul 
regularizării acestora conform art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Indicatorii tehnico-economici, respectiv valoarea C+M se vor actualiza 
după cum urmează : 
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- valoare execuție lucrări – 65.878.369,19 lei fără TVA, respectiv 
78.395.259,33 lei inclusiv TVA 

- valoare rezerva implementare - 11.718.276,89 lei fără TVA, respectiv 
13.944.749,49 lei inclusiv TVA 
Valoare C+M – 92.340.008,84 lei inclusiv TVA. 
Proiectul de hotărâre propune actualizarea indicatorilor tehnico-

economici, respectiv valoarea C+M care va fi în sumă de 92.340,01 mii  lei 
inclusiv TVA. 

Indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției „Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)” sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 
şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr. 10451/20.09.2022 

                     
 

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 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)” 
 

 

 

   Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Scărișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, 
Administrativ-Teritorială Comuna Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Tia Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Giuvărăști, reprezentat și condus prin 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, în calitate de lider al 
parteneriatului,  a obținut în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Operațiunea: 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, finanțarea proiectului:                     
„Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017. 

     Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.10.2017 a fost 
aprobat proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, conform 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) nr. 32/2016, 
cu indicatorii tehnico-economici aferenți acestuia. 
 S-a finalizat procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări, 
prin încheierea  Acordului contractual nr. 118/29.12.2020 cu Asocierea    
S.C. PANADRIA S.R.L.-S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.-                       
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S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA 
S.R.L.- lider de asociere, în calitate de Antreprenor, având ca obiect 
realizarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție la obiectivul de 
investiții ”Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 
DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, cu o 
valoare de 61.145.400,73 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 
11.617.626,14 lei și o durată de execuție de 35 luni. Până în prezent 
acordul contractual a fost modificat prin șapte actele adiționale. 
   Conform prevederilor Anexei nr.6 la Metodologia privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr.1586/10.08.2022, 
Consiliul Județean Olt a întocmit Nota justificativă  nr. 10191/13.09.2022 
pentru modificarea Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020, modificat 
prin actele adiționale nr. 1-6, încheiat cu Asocierea: SC PANADRIA SRL - 
SC GENERAL TRUST ARGEȘ SRL- SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, 
reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în vederea 
ajustării prețului contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.  

În baza Notei justificative nr. 10191/13.09.2022 a fost încheiat între 
Consiliul Județean Olt și Asocierea : SC PANADRIA SRL - SC GENERAL 
TRUST ARGEȘ SRL - SC TRANSCOM CARAIMAN SRL, reprezentată 
prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider de asociere, actul adițional nr. 7 din 
15.09.2022 la Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 – Contract de 
proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții “Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”.  

Conform prevederilor art. I din actul adițional nr. 7 din 15.09.2022 la 
Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020 obiectul actului adițional îl 
reprezintă constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de 
implementare aferentă Acordului Contractual nr. 118/29.12.2020–Contract 
de proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții 
“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, precum și modificarea valorii 
acordului contractual. 

Potrivit dispozițiilor art. III alin. (1) din actul adițional nr. 7 valoarea 
rezervei de implementare este de 11.718.276,89 lei fără TVA, 
reprezentând 22,999 % din valoarea restului de executat la momentul 
intrării in vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile. 

În conformitate cu prevederile art. VIII din același act adițional a fost 
modificat punctul 4 din Acordul Contractual nr. 118/29.12.2020, punct la 
care este prevăzută valoarea (prețul) acordului contractual, în sensul că 
suma pe care Beneficiarul trebuie să o plătească Antreprenorului pentru 
execuția, finalizarea contractului și remedierea eventualelor defecțiuni ale 
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Lucrărilor este, după stabilirea valorii rezervei de implementare, de 
79.289.091,66 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 
15.064.927,42 lei, și reprezintă Prețul Contractului. Potrivit aceluiași articol 
suma de 79.289.091,66 lei este defalcată, după cum urmează: 

- valoare execuție lucrări-65.878.369,19 lei fără TVA 
- valoare proiectare – 1.692.445 lei fără TVA din care elaborare proiect 

pentru autorizarea executării lucrărilor – 193.183,89 lei fără TVA 
- elaborare proiect tehnic de execuție – 1.099.600,00 lei fără TVA 
- asistență tehnică din partea proiectantului -399.661,69 lei fără TVA 
- rezerva de implementare - 11.718.276,89 lei fără TVA 

 Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
cu modificările și completările ulterioare, rezerva de implementare 
majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-
economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11   
alin. (6).  

La art. 11 alin. (6) din același act normativ se prevede că 
determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după  
depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației 
centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza 
contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de 
executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după 
caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin 
încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor 
prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face 
obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt 
depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se 
procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de 
lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică 
prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, 
obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine 
reprezentantului legal al beneficiarului. 

Față de cele prezentate este necesară actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în 
sensul regularizării acestora conform art.11 alin.(6) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Indicatorii tehnico-economici, respectiv valoarea C+M se vor 
actualiza după cum urmează : 

- valoare execuție lucrări – 65.878.369,19 lei fără TVA, respectiv 
78.395.259,33 lei inclusiv TVA 

- valoare rezerva implementare - 11.718.276,89 lei fără TVA, respectiv 
13.944.749,49 lei inclusiv TVA 
Valoare C+M – 92.340.008,84 lei inclusiv TVA. 
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Proiectul de hotărâre propune actualizarea indicatorilor tehnico-
economici, respectiv valoarea C+M care va fi în sumă de 92.340,01 mii  lei 
inclusiv TVA. 

Indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției „Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)” sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
Șef serviciu juridic-contencios,    Şef serviciu dezvoltare regionala, 

             Alin - George RUȚĂ                              Daniela LUNGU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.D./L.D./2 ex. 


