
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

_____________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cererii de finantare prin Programul național de investiții ,,An-

ghel Saligny” si a Devizului general  cuprinzând categoriile de cheltuieli 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-econo-

mici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obe-

din – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – 

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

LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F) conform Normelor me-

todologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Gu-

vernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel 

Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordo-

nanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 24553/28.10.2021 al  Direcției Tehnice,  raportul 

Serviciului juridic nr. 24654/29.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

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

(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documen-

taţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fon-

duri publice, cu modificările și completările ulterioare și a 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 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 și 

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 urgenta 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 Ordonanta de urgenta 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 cererea de finantare prin Programul național de investiții ,,Anghel 

Saligny” 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”, LOT 

1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F), conform Anexei nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

Art.2. 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”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F),

conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre.

Valoarea totală a inv (inclusiv TVA):  90.546.975,96  lei

Din care C+M (inclusiv TVA):   84.284.966,36  lei

Art. 3. Se aproba categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta  din

bugetul de stat și categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta din

bugetul local, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre.

Valoarea totala finantata de la bugetul de stat (inclusiv TVA):  89.371.989,96 lei

Valoarea totala finantata de la bugetul local (inclusiv TVA):        1.174.986,00 lei

Art.4. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform

Anexei nr. 3 la prezenta hotarâre.

Art.5. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 244                                                                              Adoptată  la data de 04.11.2021

PRESEDINTE                                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

DORIN COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN SOVAILA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un

număr de 28 voturi “PENTRU”



ANEXA 1
LA H.C.J. Dolj nr. 244/2021

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

U.A.T:

JUDEȚUL:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:

(se completează numărul de către U.A.T.)

(se completează numărul de înregistrare de la
registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDETUL DOLJ

Denumirea obiectivului 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”,
LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu
DJ 606F)

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție;

Categoria de investiție:
c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/
reabilitare/  modernizare);

Tip investiție:
Obiectiv de investiții nou;

Amplasament:
DJ606A traverseaza localitatile Breasta - Obedin -
Mihăiţa - Potmelţu - Coţofenii din Dos - Scaieşti,
judetul Dolj

Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):

60

Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.

(Număr/dată)
………………….

Valoarea totală a obiectivului de investiții:
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
90,546,975.96

Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
89,371,989,96

Valoarea finanțată  de la bugetul local:
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)
1,174,986,00

Valoare calculată conform standardului de
cost

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)
35,038,184,42

Cost unitar aferent investiției (calculat)
(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)
1,919,374,66 / km

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII



c) Pentru drumurile publice: 
- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 18255.00 metri 
- Lucrări de consolidare: DA 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA 
- Trotuare: DA 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 4 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU 
- Alte lucrări de arta: NU 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: CALEA UNIRII Număr: 19 Cod poștal: 200585 
Localitatea: CRAIOVA Județul:DOLJ 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: VASILE DORIN COSMIN 
Funcție: PRESEDINTE 
Număr de telefon fix: 0251408200 
Număr de telefon mobil: 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): office.cjdolj@gmail.com 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: FLOREA SIMONA 
Funcție: CONSILIER SUPERIOR 
Număr de telefon: 0251408315 
Adresă poștă electronică: directiatehnica@cjdolj.ro 
 
Subsemnatul VASILE DORIN COSMIN, având funcția de PRESEDINTE, în calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. Județul DOLJ prin Consiliul Județean DOLJ, județul DOLJ, 
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
 Președinte  

DORIN COSMIN VASILE 
Semnătura …………. 



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 244/2021





Anexa 3

Indicatori tehnici : U.M. Cantitate
Lungime drum  - terasamente m.        18,255
Lungime drum - strat fundație m.        18,255
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m.        18,255
Lățime parte carosabilă m. 6
Șanțuri/rigole m.        37,750
Trotuare m.        26,138
Lucrări de consolidare m.          2,142
Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 4/120

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)                         90,546,975,96
din care C+M (lei inclusiv TVA)                         84,284,966,36

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: ”Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) - Obedin - Mihăiţa - Potmelţu -
Coţofenii din Dos - Scăieşti - Valea lui Pătru - Salcia - Arghetoaia (DJ606C) - Iordăcheşti - Piria - lim.jud.
Mehedinţi, km 0+000 - km 43+226”  LOT 1 - km 0+000 - km 18+255 (intersecție cu DJ606F)

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI
Beneficiar (UAT) Consiliul județean Dolj

la H.C.J.D. Nr.        244/2021

DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF BIROU M.R.D.P.J.,
 DAN ZAMFIRSILVIA IONESCU LUPEANU

Curs BNR lei/euro  din data 23.09.2021 4,949
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
(cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

89,371,989,86

Valoare finanțată de UAT JUDEȚUL DOLJ (lei inclusiv TVA)                           1,174,986,00

Amplasament: Județul Dolj (DJ606A)




