
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Devizului general  cuprinzând categoriile de cheltuieli care se 

pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la 

bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-eco-

nomici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – 

Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Sal-

cia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, 

conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordo-

nanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului națio-

nal de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 

4 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 23016 / 08.10.2021 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 23194/11.10.2021, precum și avizul comisiilor de specia-

litate; 

în baza  art. 5 alin. (1) lit. b) pct (i), art. 9 alin. (4) și (5), art. 10 alin. (1), (3) și (7) 

din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare și  art. 44 alin (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 şi 

art. 4 alin. (5) și (6), art. 6 alin. (1) si art. 9 alin. (1) și (2) din Anexa la Ordinul nr. 

1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a preve-

derilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului na-

țional de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 

alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f), art. 182 și art. 196 alin (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A 

Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – 

Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, 

km 0+000 – 43+226”, conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre. 

Valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 221.217.450,00 lei   

          Din care C+M (inclusiv TVA):  206.467.027,76 lei  

 



Art.2. Se aprobă categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanţa  din bu-

getul de stat și categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanţa din buge-

tul local, după cum urmează: 

Valoarea totală finanţată de la bugetul de stat: 218.867.478,01 lei 

Valoarea totală finanţată de la bugetul local:        2.349.971,99 lei 

Art.3. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotarâre.  

Art.4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                                      Aprobat, 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                                      PRESEDINTE 

Nr .23016/08.10.2021 

                                                                                                             DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general  cuprinzând categoriile de cheltu-

ieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli  care se pot finața de la buge-

tul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivu-

lui de investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțo-

fenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – 

Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului na-

țional de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. 

c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

 
 

Obiectivul sus-menționat, este inclus în Lista sinteza a obiectivelor de investiții pentru anul 2021, 

la cap. 84.02-Transporturi, pozitia.B 1, aprobată prin HCJ Dolj nr. 191/2021.        

 În anul 2019, Consiliul Județean Dolj a încheiat cu asocierea SC RIA DESIGN CONSULTING 

SRL – SC DILUCA PROJECT SRL, contractul de servicii de proiectare nr. 111/11.12.2019 pentru elab-

orarea documentației tehnico-economice a obiectivului menționat. Conform contractului , a fost elabo-

rată până la această data, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, faza DALI,   inclusiv devizul general al investiției. 

Documentația tehnico – economică - faza DALI, pentru  obiectivul de investiții ,, Modernizare 

DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui 

Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, a fost 

aprobata prin HCJ nr.152/29.07.2021 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, precum: 

       -   imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 

       -   imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 

       -   dezvoltarea economica si sociala durabila. 

Toate demersurile au ca scop: 

- crearea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor; 

- promovarea transportului viabil; 

- scăderea poluării aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectării mediului); 

- facilitarea schimbării modului şi condiţiilor de transport către unul mai puţin poluant, cu un im 

pact pozitiv asupra mediului şi al sănătăţii populaţiei. 

Consiliul Judetean Dolj va propune includerea obiectivului sus-mentionat în lista obiectivelor de 

investiții finanțate prin programul national de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr 95/2021, 

coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei. 

Conform art. 6 alin (1), din OUG nr. 95/2021, beneficiarii transmit în termen de 45 de zile de la 

intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgenta, cereri 

de finanțare la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, în format electronic, în 

platforma digitala creata cu aceasta destinație.  

Conform art. 6 alin (1) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgenta, 

cererea de finanțare va fi întocmita conform modelului prevazut în anexa nr. 1 și va fi însoțita de devizul 

general estimativ, întocmit conform modelului prevazut în anexa nr. 2.1 și de Hotarârea consiliului 

județean pentru aprobarea devizului general estimativ.  



Conform modelului de deviz general prevazut în Anexa nr. 1, valoarea totala a investiției, este 

defalcata pe categorii de lucrari care se finanteaza de la bugetul de stat prin program și categorii de 

lucrari care se finanțeaza de la bugetul local. 

Capitolele/subcapitolele de cheltuieli din devizul general care se pot finanta de la bugetul de stat prin 

program sunt prevazute în art.4 alin (5), iar capitolele/subcapitolele de cheltuieli din devizul general care 

se pot finanta de la bugetul local, sunt prevazute în art.4 alin (6), din normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a ordonanței de urgenta. 

Astfel: 

- se pot finanța de la bugetul de stat, prin Program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din 

devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 

1.2. Amenajarea terenului; 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților; 

2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; 

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor;   

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție; 

4. Cheltuieli pentru investiția de bază; 

5.1.1. Lucrări de construcții și  instalații aferente organizării de șantier; 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții; 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții; 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC; 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 

6.2 Probe tehnologice și teste. 

- nu se finanțează de la bugetul de stat, prin Program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din 

devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:  

1.1 Obținerea terenului ; 

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială; 

3.1  Studii; 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; 

3.3 Expertizare tehnică; 

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 

3.5.1. Temă de proiectare  

3.5.2 Studiu de prefezabilitate; 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;  

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție; 

3.7 Consultanță; 

3.8 Asistență tehnică; 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier; 

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare; 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare; 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate; 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare. 

După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare și a documentelor necesare, 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei, în urma aplicarii criteriilor de prioritizare, 

aproba lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare prin program, prin ordin al ministrului 

dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației. 

După aprobarea listei, în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii sunt obligati sa 

încarce în platforma digitală, documentele prevazute în art. 9 alin (1) lit. a)- k) și alin (2), întocmite 

conform anexelor prevazute în normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgenta 

nr.95/2021. 



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție sunt : 

-conform Devizului general 

Valoarea totală a inv (inclusiv TVA):                   221.217.450,00 lei   

          Din care C+M (inclusiv TVA):                    206.467.027,76 lei   

-conform art. 4 alin (5) și alin (6) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de 

urgenta. 

Valoarea totala finantata de la bugetul de stat:   218.867.478,01 lei 

Valoarea totala finantata de la bugetul local:       2.349.971,99 lei 

 

Lungime drum  - terasamente m. 
      

43,359  

Lungime drum - strat fundație m. 
      

43,359  

Lungime drum - strat de bază m.              -    

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 
      

43,359  

Lățime parte carosabilă m. 6 

Șanțuri/rigole m. 
      

78,081  

Trotuare m. 
      

58,579  

Lucrări de consolidare m. 
   

5,845.00  

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 9/310 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. - 

Alte capacități piste de bicicliști m. 
      

45,794  

 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul 

Judeţean. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

- devizul general  (conform anexei nr. 2.1 la normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

ordonanței de urgenta nr.95/2021-Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre)  

- categoriile de cheltuieli din devizul general care pot fi finanțate de la bugetul de stat si categori-

ile de cheltuieli  care pot fi finantate de la bugetul local, conform art. 4, alin (5) și (6) din nor-

mele metodologice (Anexa nr.1 la prezenta hotarare) 

- caracteristicile principale și  indicatorii tehnico-economici (conform anexei 2.2c la normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgenta nr.95/2021-Anexa nr. 2 la 

prezenta hotarâre) pentru obiectivul de investiție menţionat.   

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre . 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general cuprinzând 

categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli 

care se pot finanța de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare DJ 606A 

Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea 

lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 

– 43+226”, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin 

(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021. 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si 

exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și 

alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie 

Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general cuprinzând 

categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli 

care se pot finanța de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare DJ 606A 

Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea 

lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 

– 43+226”, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin 

(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 

serviciu și a constatat următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea devizului general al investiţiei ,, 

Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din 

Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria 

– Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, conform Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 



 
 

aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

 

- art. 5 alin. (1) lit. b) pct (i), art. 9 alin. (4) și (5), art. 10 alin. (1), (3) și (7) din 

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare și  art. 44 alin (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 şi art. 

4 alin. (5) și (6), art. 6 alin. (1) si art. 9 alin. (1) și (2) din Anexa la Ordinul nr. 

1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 

prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021; 

- art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f), art. 182 și art. 196 alin (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează 

FAVORABIL.  

 

 

          Avizat, 

      Şef Serviciu Juridic 

       Daiana STOICA  

 

 

 

                                                                                               Întocmit,  

                                                                                              Consilier Juridic 

                                                                                               Marius PETRESCU

                            










