
                 

 

 

 

 

 

     
 

PROIECT  
Nr. 135/19.08.2020 

 
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 

economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură 

rutieră  „Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – 

Valea Mare - Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B „ 

 
Având în vedere: 
 
➢ Referatul de aprobare nr.8760/19.08.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Prevederile documentelor de programare la nivel național și  regional 

pentru perioada 2021-2027 ; 
➢ Prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 

privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 
finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 
2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
(POIM); 

➢ Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ Prevederile Metodologiei de selecție a proiectelor finanțate din 
Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul 
apelului  destinat pregătirii proiectelor de infrastructura aplicabila la nivelul 
Regiunii Sud Vest Oltenia, aprobată prin Hotărârea nr. 13/05.08.2020 a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;  



➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
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 art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (5) lit. l) , art.182 alin. (1) și alin. (4) 
coroborat cu art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă justificarea impactului asupra dezvoltarii economice la 

nivel judetean / regional a proiectului de infrastructura rutiera „Modernizarea  

drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ 653) – Valea Mare- Priseaca – 

Poboru – Spineni - DN 67B„ , conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 

         INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 

Marius OPRESCU  
 

 
 
 
 
 

 
             AVIZAT  

  Secretar General al Judeţului 
Marinela-Elena ILIE    

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



Anexa la proiectul de hotărâre nr. 135/19.08.2020 

 

 

NOTĂ DE JUSTIFICARE A IMPACTULUI ECONOMIC ASUPRA DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE LA NIVEL JUDEȚEAN/REGIONAL  

A PROIECTULUI 

„Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- 

Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B „ 

 

 

       Asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T 
 
 

        Drumul judetean DJ 657  are   originea in DJ653, trece prin localitatile Valea Mare – 

Priseaca -  Poboru  si debuseaza ,in nordul  judetului,  in DN67B.  

            Lungimea totala   a drumului mai sus mentionat este  de 46 km.  

 
 

 

 

 

 

Mobilitatea în interiorul județului/regiunii 



Pe  traseul  sau, drumul judetean  DJ 657 se intersecteaza  cu   drumul  national  

D.N.65 , in comuna  Priseaca. 

Drumul judetean  DJ  657   este amplasat  in  zona  de centru   spre nordul   
judetului, avand  originea  in drumul  judetean D.J. 653, satul   Recea   , comuna  Valea  
Mare  si  destinatia   in  comunele  Poboru , Spineni  , pana  la  intersectia  cu  D.N. 67 B, 
satul  Profa. 

Prin acest proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, 
accesul populației și fluidizarea traficului din și spre localitățile situate pe traseul drumului 
modernizat către DN 67B  prin interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se 
crează premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Slatina . 

Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum 
județean care tranzitează cele 4 comune (Valea Mare, Priseaca, Poboru și Spineni). 
Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 657, se asigură 
conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea 
la nivel regional a populației celor 4 comune. Se vor asigura astfel premisele 
implementării în bune condiţii a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare 
ale celor 4 comune. 

Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va realiza: 
- creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor; 

- implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei; 

- dezvoltarea locală şi regională prin combatererea izolării zonei 
Prin modernizarea DJ 657 se vor ameliora condițiile de mediu prin reducerea 

noxelor eliminate în atmosferă, precum și prin diminuarea zgomotelor și vibrațiilor 
produse de circulația autovehiculelor. 
 

Accesul la obiectivele economice și turistice din zonă 
         Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de tranzit 
va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces 
facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum: Biserica de lemn “Sf. 
Arhangheli”, monument istoric - 1812, sat Cornăţelu şi “Mănăstirea Seaca 
Muşeteşti”,monument istoric - 1518, sat  Seaca, comuna Poboru.  
        Pentru turiştii amatori de etnografie se pot vizita locaţii unde alte meşteşuguri au 
rămas conservate, precum torsul şi cusutul în comuna Priseaca. 
        Aceste elemente de atracţie turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte 
pentru dezvoltarea zonei şi a judeţului, implicit a regiunii. 
 

Siguranța rutieră 
După modernizare drumul va corespunde din punct de vedere tehnic standardelor 

europene în vigoare privind siguranța rutieră, marcajele rutiere, indicatoarele de 
circulație, precum și amenajarea curbelor contribuind la siguranța și confortul în trafic al 
utilizatorilor. 

Prin implementarea proiectului drumul va beneficia de un profil nou, modernizat 
care va contribui la sporirea considerabilă a capacității portante asigurând condiții de 



siguranță rutieră a celor care  tranzitează acest drum pentru a accesa căile rutiere 
naționale și europene ce fac parte din rețeaua TEN-T. 

 
 
Beneficiile economice 

        Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele rurale reprezintă un element esențial în 
cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea 
zonelor urbane. 
       De fapt, crearea de infrastructură rutieră reprezintă primul pas în cadrul procesului 
de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va crește atractivitatea zonei. 
        Prin proiectul propus ” Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) 
– Valea Mare- Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B” potențialul de dezvoltare al zonei 
străbătută de acesta este cu atât mai mare cu cât infrastructura de acces este mai 
dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii 
rutiere de acces existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia.  
Astfel, construirea și întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună calitate din cadrul 
acestui proiect au un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă și 
impulsionează dezvoltarea economică. 
         Infrastructura rutieră modernizată prin acest proiect constituie un element de bază 
în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent și pentru dezvoltarea economică 
a comunităților din zonă. 
          Principalii beneficiari direcți ai proiectului sunt utilizatorii de drum, atât cei din zonă, 
cât și cei aflați în tranzit care beneficiază în mod direct de îmbunătățirea condiției tehnice 
a infrastructurii rutiere, ceea ce determină condiții superioare de circulație. 
             Aceste condiții de circulație îmbunătățite conduc la: 
- Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii rutiere prin: 

• Reducerea uzurii autovehiculelor și reducerea timpilor de parcurs pentru persoane 

• Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere 

• Reducerea costurilor legate de mediul înconjurător 

• Reducerea timpilor de imobilizare a mărfurilor 
- Creșterea nivelului de trai al populației rezidente în localitățile traversate de 
proiect: 

• Asigurarea accesului la serviciile publice – salvare, pompieri, poliție în perioada 
anotimpului rece 

• Crearea locurilor de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului 

• Creșterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit 

• Creșterea volumului investițiilor atrase 
Alte beneficii socio-economice non-monetare: 

• Proiectul va contribui la reducerea șomajului local și la îmbunătățirea calificării 
personalului angajat în sistem; 

• Creșterea valorii terenului și a imobilelor prin creșterea atractivității localităților 
învecinate locației proiectului. 

 
 

Șef serviciu, 
Daniela Lungu  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFEERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la:  aprobarea justificării 

impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / 

regional a proiectului de infrastructură rutieră  „Modernizarea  

drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare - 

Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B „ 

 
Proiectul de hotărâre propune aprobarea justificării impactului 

asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului 
de infrastructură rutieră  „Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  
Recea (DJ653) – Valea Mare - Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B„. 

Programarea strategică a dezvoltării economice și sociale a 
județului Olt presupune realizarea planului multianual de dezvoltare 
pentru perioada 2021-2027 .  

 În acest sens Consiliul Județean Olt a identificat propunerile de 
investiții ce vor putea fi implementate în această perioadă de 
programare.  

Proiectele ce vor fi finanțate din fondurile europene  în cadrul 
politicii de coeziune se vor încadra în domeniile de intervenție 
cuprinse în programele operaționale sectoriale aprobate pentru 
perioada 2021-2027. 

 Pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, 

Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 

privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii 

strategice considerate prioritare pentru perioada de programare, 

astfel încât să se poată asigura rambursarea eficientă a cheltuielilor 

având în vedere noile prevederi din regulamente. 

  Astfel, au fost create premisele necesare pentru atingerea 

unui grad de absorbție ridicat, care să asigure un impact semnificativ 

al fondurilor europene în economia României.  
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 În acest context, a fost elaborată Metodologia de selecție a 

Fiselor de proiecte de investiții, în baza căreia se va realiza 

selectarea proiectelor din regiunea Sud-Vest Oltenia pentru care se 

va acorda sprijin financiar in elaborarea documentațiilor tehnico-

economice, în cadrul unui proces nediscriminatoriu și transparent, cu 

respectarea dispozițiilor OUG nr. 88/2020 și a Ghidului din cadrul 

POAT 2014 – 2020 destinat pregătirii proiectelor de infrastructură. 

La nivelul Consiliului Județean Olt a fost identificat proiectul  
Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – 
Valea Mare-  Priseaca – Poboru - Spineni- DN 67B, în vederea 
depunerii unei solicitări de finanțare pentru elaborarea documentației 
tehnico-economice. 

Proiectul propus este deosebit de important pentru economia 
județului Olt , asigurând pe de o parte legătura între comunități 
economice cu identitate clară și pe de alta parte stimulând 
accesibiliatea către zone cu potențial economic în plină dezvoltare de 
pe traseul DJ 657. 

Modernizarea acestui drum creează noi oportunităţi de 
dezvoltare pentru comunele Valea Mare, Priseaca, Poboru, Spineni  
atât de ordin economic cât şi social. 

Astfel, având în vedere că acest drum este singura cale de 
acces a comunelor menţionate cu restul județului și al regiunii, se 
creează condiţii pentru: 

• atragerea unui număr mai mare de investiţii în zonă, atragerea 
de venituri la bugetele locale 

•  reducerea ratei şomajului ca urmare a creării de noi locuri de 
muncă 

•  creşterea nivelului de trai al populaţiei. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din 

zonă şi de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin 
dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele 
turistice din zonele străbătute de acest drum - Biserica de lemn “Sf. 
Arhangheli”, monument istoric - 1812, sat Cornăţelu şi “Mănăstirea 
Seaca Muşeteşti”,monument istoric - 1518, sat  Seaca, comuna 
Poboru.  
      Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție: 

Ca urmare a implementării proiectului propus, drumul judeţean 
va căpăta un nou profil, modernizat, ceea ce va asigura: reducerea 
timpului de deplasare, un coeficient de confort sporit pentru traficul 
din zonă, un consum mai redus de combustibil si uzură mai mica, etc. 
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          Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin 
proiect se va realiza: 
- creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor; 
- implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei; 
- dezvoltarea locală şi regională prin combaterea izolării zonei. 

Conform prevederilor art.19 alin. (2) din privind instituirea unor 
măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
(POIM)  justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel 
județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră se aprobă prin 
hotărâre a consiliului județean. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr. 8763/19.08.2020 
 

 
                     AVIZAT 

 AVIZAT 
  VICEPREȘEDINTE                  VICEPREȘEDINTE 
 Virgil DELUREANU              Ioan CIUGULEA 

 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la:   aprobarea justificării 

impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a 

proiectului de infrastructură rutieră  „Modernizarea  drumului   judetean  

DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare - Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B „ 

 
 Programarea strategică a dezvoltării economice și sociale a județului Olt 

presupune realizarea planului multianual de dezvoltare pentru perioada 2021-
2027 .  

 În acest sens Consiliul Județean Olt a identificat propunerile de investiții ce 
vor putea fi implementate în această perioadă de programare.  

Proiectele ce vor fi finanțate din fondurile europene  în cadrul politicii de 
coeziune se vor încadra în domeniile de intervenție cuprinse în programele 
operaționale sectoriale aprobate pentru perioada 2021-2027. 

 Pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, Guvernul 

României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 

de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 

programare, astfel încât să se poată asigura rambursarea eficientă a cheltuielilor 

având în vedere noile prevederi din regulamente. 

  Astfel, au fost create premisele necesare pentru atingerea unui grad de 

absorbție ridicat, care să asigure un impact semnificativ al fondurilor europene în 

economia României.  

 În acest context, a fost elaborată Metodologia de selecție a Fiselor de 

proiecte de investiții, în baza căreia se va realiza selectarea proiectelor din 

regiunea Sud-Vest Oltenia pentru care se va acorda sprijin financiar in 

elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în cadrul unui proces 

nediscriminatoriu și transparent, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 88/2020 și 

a Ghidului din cadrul POAT 2014 – 2020 destinat pregătirii proiectelor de 

infrastructură. 

La nivelul Consiliului Județean Olt a fost identificat proiectul  
Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-  
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Priseaca – Poboru - Spineni- DN 67B, în vederea depunerii unei solicitări de 
finanțare pentru elaborarea documentației tehnico-economice. 

Proiectul propus este deosebit de important pentru economia județului Olt 
, asigurând pe de o parte legătura între comunități economice cu identitate clară 
și pe de alta parte stimulând accesibiliatea către zone cu potențial economic în 
plină dezvoltare de pe traseul DJ 657. 

Modernizarea acestui drum creează noi oportunităţi de dezvoltare pentru 
comunele Valea Mare, Priseaca, Poboru, Spineni  atât de ordin economic cât şi 
social. 

Astfel, având în vedere că acest drum este singura cale de acces a 
comunelor menţionate cu restul județului și al regiunii, se creează condiţii pentru: 

• atragerea unui număr mai mare de investiţii în zonă, atragerea de venituri 
la bugetele locale 

•  reducerea ratei şomajului ca urmare a creării de noi locuri de muncă 

•  creşterea nivelului de trai al populaţiei. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi de 

tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în zonă, 
printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum - 
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli”, monument istoric - 1812, sat Cornăţelu şi 
“Mănăstirea Seaca Muşeteşti”,monument istoric - 1518, sat  Seaca, comuna 
Poboru.  
      Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție: 

Ca urmare a implementării proiectului propus, drumul judeţean va căpăta 
un nou profil, modernizat, ceea ce va asigura: reducerea timpului de deplasare, 
un coeficient de confort sporit pentru traficul din zonă, un consum mai redus de 
combustibil si uzură mai mica, etc. 
          Prin modernizarea tronsonului de drum judeţean propus prin proiect se va 
realiza: 
- creşterea mobilităţii persoanelor si a mărfurilor; 
- implementarea cu succes a priorităţilor de dezvoltare ale zonei; 
- dezvoltarea locală şi regională prin combaterea izolării zonei. 

Conform prevederilor art.19 alin. (2) din privind instituirea unor măsuri, 

precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 

programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență 

Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020 (POIM)  justificarea impactului asupra dezvoltării economice la 

nivel județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean 

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

 
Şef serviciu juridic-contencios         Şef serviciu dezvoltare regională 
     Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                      Daniela LUNGU  
 

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


