
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

 

privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii 

totale şi a contribuţiei locale proprii a proiectului 

„Montana – Dolj: Acces mai bun – comunități mai apropiate” („Montana – 

Dolj: Better access – closer communities”) 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 28248/10.12.2021 al Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, 

privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii 

totale şi a contribuţiei locale proprii a proiectului „Montana – Dolj: Acces mai bun 

– comunități mai apropiate” („Montana – Dolj: Better access – closer 

communities”-ROBG 390), raportul Serviciului juridic nr. 28338/13.12.2021, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 7 alin. (6), art. 10 și art. 15 alin. (2) din 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, a art. 44, art. 45, art. 46 

alin. (1), art. 47, art. 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general  pentru obiectivul de 

investiții “Modernizarea DJ561B Segarcea (Dj 561)-Drănic-Padea-Valea 

Stanciului-Horezu Poienari- Gângiova- Comoșteni-Zăval (DN 55A), Tronsonul I, 

km 0+000-12+130”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “Modernizarea DJ561B Segarcea (Dj 561)-Drănic-Padea-

Valea Stanciului-Horezu Poienari- Gângiova- Comoșteni-Zăval (DN 55A), 

Tronsonul I, km 0+000-12+130”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 



 Art.3. Se aprobă actualizarea valorii proiectul „Montana – Dolj: Acces 

mai bun – comunități mai apropiate” („Montana – Dolj: Better access – closer 

communities”-ROBG 390), având valoarea totală eligibilă de 7.737.783,80 Euro 

(echivalentul a 38.298.160,92 lei), din care 3.999.999,88 Euro (echivalentul a 

19.797.999,41 lei) aferentă activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în 

calitate de Beneficiar 2, implementat în parteneriat cu Agenția de Infrastructură 

Rutieră (Sofia, Bulgaria) -Beneficiar Lider, în cadrul Programului Interreg V-A 

România-Bulgaria, Axa Prioritară:1 O regiune bine conectată, Obiectivul Specific: 

1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport 

transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T. 

Art.4.   Se aprobă actualizarea contribuţiei proprii de minim 2% la cheltuielile 

eligibile a Consiliului Judeţean Dolj, reprezentând 80.039,99 Euro, respectiv 

396.157.92 lei şi cheltuieli neeligibile în cuantum de 3.977.369,24 Euro, respectiv 

19.685.989.07 lei, pentru proiectul mai sus menţionat, rezultată ca urmare a 

finalizării proiectului tehnic și respectiv, a actualizării devizului general al 

obiectivului de investiții. 

         Art.5. Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite 

în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de 

Management a programului. 

        Art.4. Sumele necesare cofinanţării activităților implementate în continuare de 

către Consiliul Județean Dolj vor fi asigurate din bugetele Judeţului Dolj pentru anii 

2022- 2023. 

        Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Județean nr.236/2015, nr.251/2017 și nr.255/2019. 

        Art.6. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi membrii echipei 

de implementare a proiectului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       CONTRASEMNEAZĂ, 

 

PREŞEDINTE,           SECRETAR GENERAL 

       AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE         CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 294/2021



  

    

 

 

Anexa 2 la Hotărârea nr. 294/2021 

 

 

Detalierea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei şi a valorilor acestora  

pentru proiectul 

 

„Montana – Dolj: Acces mai bun – comunități mai apropiate” („Montana – Dolj: 
Better access – closer communities”-ROBG390) 

 

 

1. valoarea totală (inv) inclusiv TVA (mii lei) = 38.156,71 mii lei/7,709.21 mii euro 

- construcții montaj (C+M) inclusiv TVA (mii lei) = 34.112,36 mii lei/6.892,09 mii euro 

2. Eșalonarea investiției (iNV/C+M) inclusiv TVA (mii lei) 

-anul I-12 luni = 38.156,71 / 34.112,36 mii lei (7,709.21 mii euro/6.892,09 mii euro) 

3. Durata de realizare : 12 luni 

4. Capacități: 

➢ Lungime traseu = 12130 ml 

➢ Lățime parte carosabilă = 6.00 ml 

➢ Acostamente = 1.00 m  

  

 




