
                 

 

 

 

 

 
    PROIECT  

NR.38/14.02.2023 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru  modificarea Hotărârii 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 

 
 

 

Proiect “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”, cod SMIS 
118016; 
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. 1994/14.02.2023 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt ; 
➢ Prevederile  Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de 

Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 
2016/6/6.1/1- varianta consolidată; 

➢ Prevederile Contractului de finanțare nr. 101/28.06.2017 aferent 
proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție 
DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, cod 
SMIS 118016, cu modificările ulterioare; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 7/26.01.2023 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)”; 



➢ 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 SRL, SC GENERAL 
TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de 
asociere, modificat prin actele adiționale nr. 1-23; 

➢ Prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) și g), art. 44 alin.(4) și art. 45 alin. (2) 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 f), alin.(5) lit. l), alin. (7) 

lit. a), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) 
și f) 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. I. 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, cu 
modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat 
prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în 
integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - de 
la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 
88+734 la km 97+211), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.” 

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean 
DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 
(intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).„ 
  3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).„ 

Art. II. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de 
parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în forma înscrisă în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, 
domnul Marius Oprescu să semneze Actul Adițional prevăzut la art. II. 



Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, unităților administrativ-teritoriale partenere 
înscrise în Actul adițional prevăzut la art. II din prezenta hotărâre, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 
Instituției Prefectului-Județul Olt. 
 
 
 

              INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 

 
 

 
 

 
 
          AVIZAT,  

  Secretar General al Județului, 
                                                      Marinela Elena ILIE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.D./L.D. ( 2 ex.)  
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Anexa la Proiectul de Hotare al Consiliului Județean Olt nr. 38/14.02.2023 

                                                              

Actul adițional nr. 1 la 

Acordul de parteneriat nr. 4841/18.05.2017 

 

pentru realizarea proiectului “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 

Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”  

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliul Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările 
ulterioare și în temeiul prevederilor art.8 alin.(1) din Acordul de Parteneriat, 

  

Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL OLT, cu sediul în municipiul Slatina,       
b-dul. A. I. Cuza nr.14, județul Olt, cod poștal 230025, codul fiscal 4394706, reprezentată 
legal de domnul Oprescu Marius-Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)  

Cont pentru cerere de plată,  cod IBAN:RO62TREZ24A510103200200X, 

Denumire/adresa Trezoreriei Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. Titulescu, Nr. 45, 
localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal 230100 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: RO62TREZ24A510103200200X 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Municipiului Slatina, Strada           
N. Titulescu, Nr. 45, localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal: 230100           

 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA DĂNEASA, cu sediul în comuna Dăneasa, 
sat Dăneasa, strada Mihai Viteazul, nr.157, județul Olt, cod poștal 237125,  codul fiscal 
5292496 , reprezentată legal de domnul Soare Nicolae-Primar, având calitatea de Partener 
2  

3.  UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, cu sediul în orașul 
Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 150, județul Olt, cod poștal 235400,  codul 
fiscal 5209912, reprezentată legal de domnul Tudorică Marian-Viorel-Primar, având calitatea 
de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA MĂRUNȚEI, cu sediul în comuna 
Mărunței, sat Mărunței, strada Mihnea Turcitu, nr.94, județul Olt, cod poștal 237250,  codul 
fiscal 5148335, reprezentată legal de domnul Popescu Emil-Primar, având calitatea de 
Partener 4  

5. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA COTEANA, cu sediul în comuna    
Coteana, sat Coteana, strada DC 92, nr.119, județul Olt, cod poștal 237095,  codul fiscal 
5139701, reprezentată legal de domnul Dima Ionuț-Lucian-Primar, având calitatea de 
Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BREBENI, cu sediul în comuna Brebeni, 

sat Brebeni, strada Principală, nr.228, județul Olt, cod poștal 237055,  codul fiscal 4716763 , 
reprezentată legal de domnul Ivan Marian-Primar, având calitatea de Partener 6 

7. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA VALEA MARE, cu sediul în comuna Valea 
Mare, sat Valea Mare, strada Unirii, nr.187, județul Olt, cod poștal 237505, codul fiscal 
4394544, reprezentată legal de domnul Iancu George-Daniel-Primar, având calitatea de 
Partener 7 
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8. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLATINA, cu sediul în orașul Slatina, 
strada Mihail Kogălniceanu, nr.1 județul Olt, cod poștal 230080, codul fiscal 4394811, 
reprezentată legal de domnul  Moț Constantin-Stelian- Emil, având calitatea de Partener 8 

9. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA CURTIȘOARA, cu sediul în comuna 

Curtișoara, sat Curtișoara, strada Eroilor, nr.75, județul Olt, cod poștal 237115,  codul 
fiscal 5139736, reprezentată legal de domnul Gănescu Gheorghe-Primar, având calitatea de 
Partener 9 

10. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TESLUI, cu sediul în comuna Teslui, sat 
Cherleștii din Deal, strada Principală, nr.28, județul Olt, cod poștal 237470, codul fiscal 
5139728, reprezentată legal de domnul Lăzărescu Mihăiță-Primar, având calitatea de 
Partener 10 

11. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA VERGULEASA, cu sediul în comuna 

Verguleasa, sat Poganu, strada Principală,nr.147, județul Olt, cod poștal 237530,  codul 
fiscal 4984510, reprezentată legal de domnul Piciu Valentin-Primar, având calitatea de 
Partener 11 

au încheiat prezentul Act Adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind 
următoarele: 

Art. I. Articolul 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului se modifică după 
cum urmează: 

1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
Partener 1 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Județul Olt 

 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de 
finanțare și documentație tehnico-economică) 

     Subactivitatea–Pregatirea documentației tehnico-economice 

Valoarea estimata a activitatii: 114.000,00  lei(TVA inclus)       

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare: 

II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC 

Valoarea estimata a activitatii:  7.400,00  lei(TVA inclus)       

II.2 Activitatea de pregătire a PT și asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

     Subactivitatea elaborare PT,DE,DL 

Valoarea estimata a activitatii: 592.475,57 lei(TVA inclus)       

 II.3 Încheierea contractului de finanțare 

Valoarea estimata a activitatii:  0 lei.      

II.4. Activitatea de management de proiect 

Valoarea estimata a activitatii:   0 lei.      

II.5. Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie , 
precum si incheierea contractelor cu operatorii economici si 
monitorizarea contractelor  

      II.5.1. Pregatirea documentatiilor de achizitie  
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      II.5.2. Incheierea contractelor de achizitie publica servicii:  
publicitate, audit financiar, dirigentie de santier și a 
contractului de executie lucrari  

II.5.3. Monitorizarea contractelor  

Valoarea estimata a activitatii:  0 lei.       

II.6. Realizarea lucrarilor de constructie  

      II.6.1. Organizarea inceperii lucrarilor 

      II.6.2. Monitorizarea executiei lucrarilor 

      II.6.3. Receptia la terminarea lucrarilor 

Valoarea estimata a activitatii: 132.785.897,28 lei(TVA inclus, 

însumare capitole bugetare 1+4 si subcapitolul 3.1)  

II.7 Achiziție dotări  

Valoarea estimata a activitatii:  71.273,38  lei(TVA inclus)       

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

Valoarea estimata a subactivitatii:  46,602.03 lei(TVA inclus)       

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

Valoarea estimata a subactivitatii:   794.145,31 lei(TVA inclus) 

II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului 

Valoarea estimata a activitatii: 0 lei      

II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare 
a cheltuielilor proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  0 lei      

II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  195.458,00 lei(TVA inclus)       

II.12 Auditarea financiara a proiectului  

Valoarea estimata a activitatii:  77.350,00 lei (TVA inclus)       

II.13 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de 
rambursare finale 

Valoarea estimata a activitatii: 0 lei   

Partener 2 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Dăneasa 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  
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    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economice  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 3 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Orașul 
Drăgănești-Olt 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economice  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
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proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 4 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Mărunței 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
 
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economice  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 
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II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 

proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 5 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Coteana 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economice  a investiției ((DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.  

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 
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Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 6 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Brebeni 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economice  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 
 
 

Partener 7 

Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Valea 
Mare 

  

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul aceastei activitate, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 
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    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, așa cum prevede 
documentația tehnico-economice  a investiției (DALI NR. 
NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 
 

Partener 8 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Municipiul 
Slatina 

 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul aceastei activitate, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
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juridic al drumurilor, republicată, așa cum prevede 
documentația tehnico-economică  a investiției (DALI NR. 
NR.33/2015), precum și proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 9 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna 
Curtișoara 
 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economică  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
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proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

Partener 10 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Teslui 
 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economică  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.   

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 



11 

 

aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei 

 
Partener 11 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna 
Verguleasa 
 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     
finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție 
informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice 
documente solicitate de către AM POR/OI POR în această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării lucrărilor 
de modernizare a drumului județean DJ 546 în baza contractului 
de lucrări încheiat de către Consiliul Județean Olt, în calitate 
de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor 
intersecțiilor cu drumuri laterale comunale si vicinale aflate pe 
teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-
economică  a investiției (DALI NR. NR.33/2015), precum și 
proiectul tehnic nr.03/2019. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă 
prin reprezentant la recepția la terminarea lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0 lei.      

II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.8.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.8.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții 
de șantier cu orice informații, documente, avize, acorduri etc 
aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0 lei” 

2. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii nu vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
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Lider de parteneriat 
Partener 1 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Județul Olt 

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

( 2.470.045,21 lei, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor 

eligibile.)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(11.182.340,86 lei, reprezentând 100  % din valoarea 
cheltuielilor neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

 ( 13.652.386,07  lei, reprezentând 10,14  % din valoarea totală a 

proiectului) 

Partener 2 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Dăneasa 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 3 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Orașul 
Drăgănești-Olt 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  
0 %) 

Partener 4 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Mărunței 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  
0 %) 

Partener 5 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Coteana 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 6 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Brebeni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 7 
Unitatea Administrativ-                    
Teritorială Comuna Valea          
Mare 
                                                           

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 8 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Municipiul 
Slatina 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 9 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna 
Curtișoara 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 

Partener 10 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna Teslui 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %) 
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Partener 11 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna 
Verguleasa 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și  

0 %)” 

Art. II. DISPOZIȚII FINALE.  

(1) Toate celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate.  
(2) Prezentul act adițional este încheiat în 12 exemplare originale, în limba română, din care un 
exemplar pentru liderul de parteneriat, un exemplar pentru fiecare Partener și un exemplar pentru 
Autoritatea de Management pentru contractul de finanțare.  
(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui. 
 
 

Semnături 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Județul Olt 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Oprescu Marius                                                                  

  Președinte                                                   

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 2 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Dăneasa 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Soare Nicolae 

   Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 3 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Orașul 
Drăgănești-Olt 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Tudorică Marian-Viorel 

    Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 4 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Mărunței 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Popescu Emil 

      Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 5 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Coteana 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Dima Ionuț-Lucian 

     Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 6 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna Brebeni 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Ivan Marian 

  Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 



14 

 

Județul Olt 

Partener 7 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna Valea 
Mare 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Iancu George-Daniel 

  Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 8 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Municipiul 
Slatina 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Moț Constantin-Stelian-Emil 

  Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 9 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Curtisoara 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Gănescu Gheorghe 

    Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 10 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna Teslui 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Lăzărescu Mihăiță 

    Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 11 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Verguleasa 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Piciu Valentin 

     Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 
 

 
 

Proiectul de hotărâre propune modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr.143/25.08.2016 privind  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. 

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)”. 

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)”, finanțat în baza 
contractului de finanțare nr.101/28.06.2017, cod SMIS 118016, prin 
Programul Operațional 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.  

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost modificată 
prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017 și nr. 
84/25.05.2017. 
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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)”, 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 23 de acte adiționale. 
         Prin încheierea actului adițional nr.17, înregistrat la sediul Consiliului 
Județean Olt 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. 
        În conformitate cu prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la 
depunerea cererii de finanțare  din  Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - 
Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte       
nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.143/25.08.2016, UAT Județul Olt și-a asumat faptul că, la 
momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 
2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa 
(inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, de la km 55+536 
la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 89+705 la km 
98+182), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 
        Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție menționat, 
proiectantul lucrărilor S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA 
TRANSILVANIA S.R.L., a emis dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021, 
înregistrată la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.4086/21.04.2021, 
verificată și ștampilată de către verificator de proiecte  atestat, însușită de 
antreprenor, supervizor prin  dirigintele de șantier și de către beneficiar, prin 
care a dispus modificarea  proiectului tehnic nr.03/2019 la faza de execuție. 
       Prin dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021 s-a dispus modificarea  
pozițiilor kilometrice ale tronsoanelor ce fac obiectul modernizării prin 
contractul de finanțare, și anume: 
Tronson Poziție kilometrică Număr km 

1 km 53+365-km 55+536 2,171 km 

2 Km 56+914-km 60+128 3,214 km 

3 Km 63+601-km 88+734 25,133 km 

4 Km 97+211-km 125+060 27,849 km 

Total  58,367 km 

      
  Având în vedere modificările anterior menționate și faptul că trebuie 

respectate prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii 
de finanțare  din  Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de 
Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- 
varianta consolidată, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în sensul de a fi 
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menționate pozițiile kilometrice ale tronsoanelor finanțate din alte surse de 
finanțare, astfel cum rezultă acestea după emiterea dispoziției de șantier 
nr.1/20.04.2021, respectiv: de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 
la km 63+601 și de la km 88+734 la km 97+211 pentru ca întregul traseu să 
fie funcțional, în stare bună, în integralitatea sa.  

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, valoarea totală a proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina 
(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, este de 
128.039.609,48 lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a UAT 
Județul Olt în proiect, este de 7.007.393,98 lei (inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/26.01.2023 a fost 
aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție  “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.  

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere 
sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de 
antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual 
nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și a 
costurilor suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut 
aplicabil pentru domeniul construcțiilor, conform  prevederilor art. XLI       
alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative.   
          Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici valoarea totală 
a proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) 
– Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, cod SMIS 
118016, este de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA), din care: 

- 121.032.215,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea 
nerambursabilă, valoare care rămâne aceeași ca și în contractul de finanțare 
nr.101/28.06.2017; 
     - 13.652.386,07 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la   
finanțarea cheltuielilor aferente proiectului. 
         Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente 
proiectului se împarte în: 
- 2.470.045,21 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv 
TVA), valoarea cofinanțării eligibile  care nu se modifică; 
- 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA).  

        Valoarea totală de 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile       
(inclusiv TVA), se compune din: 

- 4.537.348,77 lei (inclusiv T.V.A), reprezentând valoarea inițială a 

cheltuielilor neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017; 
- 6.644.992,09 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cu care se  

majorează cheltuielile neeligibile din contractul de finanțare 

nr.101/28.06.2017. 
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          Modificarea valorii totale a proiectului, cât și a contribuției proprii a 
UAT Județul Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, prin 
modificarea valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, implică și 
modificarea, prin act adițional, a acordului de parteneriat încheiat în cadrul 
proiectului și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare.  

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune 
modificarea Hotărârii 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, cu 
modificările ulterioare, după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat 
prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în 
integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - 
de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 
88+734 la km 97+211), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.” 

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean 
DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 
(intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).„ 

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).„ 

De asemenea prin proiectul de hotărâre se mai propune aprobarea 
încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările 
ulterioare, în forma înscrisă în anexa la proiectul de hotărâre, precum și 
împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt, domnul Marius 
Oprescu să semneze Actul Adițional la Acordul de parteneriat. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 
și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 

/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr.  2015/14.02.2023 

                     
 

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

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 
 
 
 
 
 
 

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)”. 

 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)”, finanțat în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017, cod 
SMIS 118016, prin Programul Operațional 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.  

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost modificată 
prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017 și nr. 84/25.05.2017. 



 2 

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)”, 
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 23 de acte adiționale. 
         Prin încheierea actului adițional nr.17, înregistrat la sediul Consiliului 
Județean Olt 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. 
        În conformitate cu prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la 
depunerea cererii de finanțare  din  Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - 
Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte       
nr. POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată, prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.143/25.08.2016, UAT Județul Olt și-a asumat faptul că, la momentul 
recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, 
întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, de la km 55+536 la km 
56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 89+705 la km 98+182), 
asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 
        Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție menționat, 
proiectantul lucrărilor S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA 
TRANSILVANIA S.R.L., a emis dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021, 
înregistrată la sediul Consiliului Județean Olt sub nr.4086/21.04.2021, verificată 
și ștampilată de către verificator de proiecte  atestat, însușită de antreprenor, 
supervizor prin  dirigintele de șantier și de către beneficiar, prin care a dispus 
modificarea  proiectului tehnic nr.03/2019 la faza de execuție. 
       Prin dispoziția de șantier nr.1/20.04.2021 s-a dispus modificarea  pozițiilor 
kilometrice ale tronsoanelor ce fac obiectul modernizării prin contractul de 
finanțare, și anume: 
Tronson Poziție kilometrică Număr km 

1 km 53+365-km 55+536 2,171 km 

2 Km 56+914-km 60+128 3,214 km 

3 Km 63+601-km 88+734 25,133 km 

4 Km 97+211-km 125+060 27,849 km 

Total  58,367 km 

 
Având în vedere modificările anterior menționate și faptul că trebuie 

respectate prevederile secțiunii 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de 
finanțare  din  Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de 
Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- 
varianta consolidată, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în sensul de a fi menționate 
pozițiile kilometrice ale tronsoanelor finanțate din alte surse de finanțare, astfel 
cum rezultă acestea după emiterea dispoziției de șantier nr.1/20.04.2021, 
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respectiv: de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601 și de 
la km 88+734 la km 97+211 pentru ca întregul traseu să fie funcțional, în stare 
bună, în integralitatea sa.  

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, valoarea totală a proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina 
(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, este de 128.039.609,48 
lei inclusiv TVA, din care contribuția proprie totală a UAT Județul Olt în proiect, 
este de 7.007.393,98 lei (inclusiv TVA). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/26.01.2023 a fost aprobată 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție               
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina 
(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.  

La actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost avute în vedere 
sumele necesare decontării situațiilor de lucrări care vor fi depuse de 
antreprenor în ceea ce privește ajustarea prețului la Acordul contractual 
nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și a costurilor 
suplimentare generate de creșterea salariului de bază minim brut aplicabil 
pentru domeniul construcțiilor, conform  prevederilor art. XLI alin. (1), (2) și (3) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative.   
          Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici valoarea totală a 
proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – 
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, cod SMIS 
118016, este de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA), din care: 

- 121.032.215,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând finanțarea 
nerambursabilă, valoare care rămâne aceeași ca și în contractul de finanțare 
nr.101/28.06.2017; 
     - 13.652.386,07 lei (inclusiv TVA), reprezintă contribuția proprie la   
finanțarea cheltuielilor aferente proiectului. 
         Contribuția proprie a Județului Olt la finanțarea cheltuielilor aferente 
proiectului se împarte în: 
- 2.470.045,21 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv 
TVA), valoarea cofinanțării eligibile  care nu se modifică; 
- 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA).  

        Valoarea totală de 11.182.340,86 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile       
(inclusiv TVA), se compune din: 

- 4.537.348,77 lei (inclusiv T.V.A), reprezentând valoarea inițială a cheltuielilor 
neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017; 
- 6.644.992,09 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cu care se  majorează 

cheltuielile neeligibile din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017. 
          Modificarea valorii totale a proiectului, cât și a contribuției proprii a UAT 
Județul Olt la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, prin modificarea valorii 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, implică și modificarea, prin act adițional, a 
acordului de parteneriat încheiat în cadrul proiectului și aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016, cu modificările ulterioare.  
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Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune modificarea 
Hotărârii 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, cu modificările ulterioare, după 
cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin 
POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea 
sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare - de la km 55+536 
la km 56+914, de la km 60+128 la km 63+601, de la km 88+734 la km 97+211), 
asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.” 

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 
546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 
(intersecție DN67B)”, în cuantum de 134.684.601,57 lei (inclusiv TVA).„ 

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 13.652.386,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).„ 

De asemenea prin proiectul de hotărâre se mai propune aprobarea 
încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, cu modificările ulterioare, în forma 
înscrisă în anexa la proiectul de hotărâre, precum și împuternicirea 
Președintelui Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu să semneze 
Actul Adițional la Acordul de parteneriat. 
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 

Șef serviciu juridic-contencios,         Șef serviciu dezvoltare regională, 
      Ana-Venera ȘTEFĂNESCU                               Daniela LUNGU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


