
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 

„Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în situații de urgență in regiunea 

Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the 

emergency situations in Dolj-Vratsa region”) 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

 având în vedere referatul de aprobare nr.7649/25.03.2022 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, privind 

actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii totale şi a 

contribuției locale proprii a proiectului „Reacții coordonate şi eficiente ale 

autorităților în situații de urgență in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and 

efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa 

region”), raportul Serviciului juridic nr.7652/25.03.2022, a comisiilor de specialitate, 

în baza art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/ 2016 privind  etapele de elaborare 

şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 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 finanțele 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 

“Unitate de Intervenție în Situații de Urgență în zona transfrontalieră România – 

Bulgaria”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

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

de investiții “Unitate de Intervenție în Situații de Urgență în zona transfrontalieră 

România – Bulgaria”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă actualizarea valorii proiectul „Reacții coordonate şi eficiente 

ale autorităților în situații de urgență in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and 

efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa 

region”), având valoarea totală eligibilă de 5.935.643,42 Euro (echivalentul a 

29.368.970,08 lei), din care 2.924.182,88 Euro (echivalentul a 14.468.564,49 lei) aferentă 

activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, 

implementat în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Oltenia” al 

județului Dolj și Municipalitatea Vratsa, în cadrul Programului Interreg V-A România-



Bulgaria, Axa Prioritară: 3: O regiune sigura, Obiectivul Specific: 3.1 Îmbunătățirea 

managementului comun al riscului în aria transfrontalieră. 

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

eligibile a Consiliului Județean Dolj, reprezentând 58.512,90 Euro, respectiv 289.515.98 

lei şi cheltuieli neeligibile în cuantum de 2.158.920,27 Euro, respectiv 10.682.121,60 lei, 

pentru proiectul mai sus menționat, rezultată ca urmare a finalizării proiectului tehnic, 

respectiv a  actualizării devizului general al obiectivului de investiții, precum și ca 

urmare a actualizării valorii echipamentelor de urgență, prevăzute a fi achiziționate în 

cadrul proiectului. 

         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 cofinanțării activităților implementate în continuare de către 

Consiliul Județean Dolj vor fi asigurate din bugetele Județului Dolj pentru anii 2022- 

2023. 

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

Hotărârile Consiliului Județean nr.238/24.09.2015 și nr.323/08.12.2016, prezenta 

hotărâre fiind parte integrantă din acestea. 

        Art.6. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj şi membrii echipei de 

implementare a proiectului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

             Nr.______                                          Adoptată la data de____________________   

  

                  

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

 

PREŞEDINTE,           SECRETAR GENERAL 

       AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE          CRISTIAN ȘOVĂILĂ 

  

 
 

 

                                                

           

                                                           



 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
DIRECŢIA AFACERI EUROPENE, 
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU 
FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 
Nr. 7649/25.03.2022 

 SE APROBĂ, 
 

PREŞEDINTE 
 

Dorin-Cosmin Vasile 
   

 
  AVIZAT, 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

 
Marian Mecu 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind actualizarea  devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii totale și a 
contribuției proprii, a proiectului „Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în 

situații de urgență in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the 
authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”)  

Proiectul „Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în situații de urgență in 
regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the 
emergency situations in Dolj-Vratsa region”) se află în implementare în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 3: O regiune sigura, Obiectivul Specific: 3.1 
Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră. 

Contractul de finanțare nr. 156161/19.12.2017  a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene şi Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Oltenia” al județului Dolj și Municipalitatea Vratsa. 

Inițial, proiectul a fost depus în parteneriat cu Administrația Vratsa însă partenerul bulgar a 
fost înlocuit ulterior cu Primăria Vratsa. 

Proiectul propune consolidarea sistemului de gestionare a riscurilor comune, prin furnizarea 
serviciilor de intervenție performante și a echipamentelor de salvare utilizate în cazul 
dezastrelor și a altor calamități naturale.  

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea managementului comun al riscului 
în zona Dolj-Vratsa. 

Activitățile principale ce vor fi desfășurate de partea română în cadrul proiectului sunt:   

➢ construcția şi dotarea Unității de Intervenție în Situații de Urgență în zona 
transfrontalieră, în localitatea Craiova, în proximitatea Aeroportului Internațional 
Craiova, unitate ce va funcționa ca un grup pentru prevenție şi intervenție, şi va avea 
o contribuție importantă la creșterea calității în managementul comun al riscului în 
regiunea Dolj – Vratsa, în situații de dezastre majore, în special cele legate de 
transportul şi infrastructura aeriană; 

➢ achiziția de echipamente de urgență de înaltă performanță;  

➢ exerciții comune, inclusiv programe de instruire, desfășurate în județul Dolj şi în 
districtul Vratsa;  

➢ campanie de conștientizare pentru public, cât și pentru instituțiile implicate în 
managementul riscului comun;  

➢ activități de informare și publicitate. 



Perioada de implementare a proiectului este de 72 luni, respectiv până la data de 
31.12.2023.  

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Unitate de Intervenție în 
Situații de Urgență în zona transfrontalieră România- Bulgaria” a fost aprobată prin 
Hotărârea de Consiliu Județean nr. 238/24.09.2015. 

Prin H.C.J. nr. 323/08.12.2016 a fost aprobat proiectul „Reacții coordonate şi eficiente 
ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient 
reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”), cu valoarea 
totală eligibilă 5.941.356,42 Euro (echivalentul a 26.740.856,97 lei), din care 
2.924.182,88 Euro (echivalentul a 13.161.162,30 lei) aferentă activităților implementate 
de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, contribuția proprie fiind de 
minim 2%, respectiv 58.483,65 Euro, echivalent 263.223,21 lei şi contribuția la cheltuieli 
neeligibile de 817.771,21 Euro, respectiv 3.680.654,66 lei pentru proiectul mai sus 
menționat, în baza devizului general întocmit la faza de proiectare Studiu de fezabilitate. 

Precizăm că pentru asigurarea contribuției beneficiarului la cheltuielile neeligibile aferente 
proiectului, în cuantum de 817.771,21 Euro, la nivelul anului 2018 a fost contractat un credit 
de trezorerie, contract de credit care este încă în vigoare. 

Printre activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului de către partenerii romani se 
numără și Construcția şi dotarea Unității de intervenție în Situații de urgență în zona 
transfrontalieră în localitatea Craiova. În acest sens, în cadrul proiectului, a fost încheiat 
contractul de servicii de proiectare nr. 24/07.03.2019 cu S.C. STUDIO ART CONSTRUCT 
S.R.L. ce are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea 
proiectantului pentru ”Unitate de intervenție în Situații de urgență din zona transfrontalieră 
- Craiova”. 

R.A. Aeroportul Craiova, prin adresa nr. 4973/26.08.2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Dolj sub nr. 16961/26.08.2019, preciza că urma să realizeze obiectivul 
de investiții „Extinderea şi modernizarea Aeroportului International Craiova” în cadrul 
POIM 2014-2020, Axa Prioritară 2 (A.P.), Prioritatea de investiții 7c, Obiectivul Specific 2.3 
(OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, acest proiect fiind de 
importanță strategică pentru regiunea noastră, proiect aprobat între timp și aflat în 
implementare în momentul de față, și de asemenea a solicitat să se analizeze posibilitatea 
relocării amplasamentului Unității de intervenție ce urmează a fi realizată în cadrul 
proiectului "Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgenta și regiunea 
Dolj - Vratsa" (eMS code: ROBG-195) în zona situata în imediata vecinătate a 
AEROCLUBULUI României, astfel încât să se poată realiza extinderea şi modernizarea 
Aeroportului Craiova cât şi Unitatea de intervenție. 

Prin urmare, UAT Județul Dolj a studiat terenurile disponibile din proximitatea fostei locații 
și a identificat corpul de proprietate (imobilul) cu nr. cadastral 23250/1 ca fiind viitoarea 
locație pe care se va realiza Unitatea de intervenție, procedând astfel și la obținerea unui 
nou Certificat de Urbanism și refacerea documentație tehnico economice, realocând astfel 
investiția pe noul amplasament. În acest sens, a fost emis Certificatul de Urbanism cu nr. 
1394/14.07.2021 și obținut un număr de 14 avize și acorduri, procedura specifică pentru 
obținerea avizului de mediu fiind, la această dată, în derulare. 

Având în vedere faptul că singurul aviz încă neemis este avizul de mediu, iar obținerea 
acestuia fiind condiționată doar de parcurgerea etapelor specifice, coroborat cu faptul că 
activitățile proiectului sunt întârziate ca urmare atât a relocării amplasamentului cât și a 
faptului că achiziția echipamentelor de urgență a fost anulată în repetate rânduri deoarece 
nu a fost depuse oferte pentru aceste achiziții, la această dată fost elaborat DTAC-ul și PT-
ul, inclusiv devizul confidențial. 

Ca urmare intervalul mare de timp scurs între elaborarea SF-ului și elaborarea PT-ului, timp 
în care au fost înregistrate atât creșteri de preț la materialele de construcții cât și creșteri 



în ceea ce privește forța de muncă din construcții, au rezultat diferențe valorice între cele 
două devize, respectiv unul elaborat la faza de proiectare SF și unul la faza PT. 

 

Astfel valoarea actualizată totală a devizului este de 14.205.020,32 lei (TVA inclus), din 
care: C+M=10.768.432,90 lei (TVA inclus); Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 2.325.991,03 
lei; Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare = 99.540,15 lei. 

În plus față de devizul general actualizat de proiectant la faza Proiect Tehnic, se adaugă 
valoarea actualizată a echipamentelor de urgență cuprinse în cadrul proiectului (actualizare 
necesară a fi efectuată deoarece evaluarea inițială a fost făcută la nivelul anului 2015) în 
cuantum de 9.579.777,63 lei (TVA inclus). 

Ca urmare, este necesară actualizarea devizului și asigurarea disponibilităților financiare 
necesare implementării proiectului, în vederea demarării procedurii de achiziție publică a 
contractului de lucrări, prin actualizarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 323/08.12.2016 
cu noile valori rezultate în urma elaborării PT-ului, astfel: 

• Valoare eligibilă: 2.924.182,88 Euro (TVA inclus), reprezentând 14.468.564,49 Lei (TVA 
inclus); 

• Contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile 58.512,90 Euro (TVA inclus), 
reprezentând 289.515,98 Lei (TVA inclus); 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 2.158.920,27 Euro, reprezentând 
10.682.121,60 Lei (TVA inclus) 

Cursul leu/euro folosit este cursul de referință INFOREUR din luna Martie 2022, respectiv 1 
Euro = 4,9479 lei. 

De asemenea, menționăm că proiectul ”Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în 
situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții 
pentru anul 2022, Anexa nr. 12 la H.C.J. nr. 52/2022, la capitolul 61.02 – Ordine publică și 
siguranță națională, poziția A1, iar resursele necesare vor fi alocate în bugetele anilor 2022-
2023.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

Anexăm, proiectul de hotărâre, anexa 1 conținând devizul actualizat și anexa 2 indicatorii 
tehnico-economici actualizați. 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 238/24.09.2015 și Hotărârea Consiliului Județean 
Dolj nr. 323/08.12.2016 se modifică în mod corespunzător. 

 

DIRECTOR  EXECUTIV, 

Daniela BĂLUŢĂ  

 Manager de proiect, 

Bogdan PĂŞCUŢ 

   

  Manager financiar, 

Maria-Magdalena CHOUKAIR 

   

  Manager tehnic, 

Veronica STĂNCUŢA 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală       

Nr. 7652/ 25.03.2022                            

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

totale şi a contribuţiei locale proprii a proiectului „Reacții coordonate şi eficiente ale 

autorităților în situații de urgență in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and 

efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa 

region”) 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – 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 actualizarea devizului 

general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii totale şi a contribuţiei locale proprii 

a proiectului „Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în situații de urgență 

in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities 

in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”), propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: actualizarea devizului general, a indicatorilor 

tehnico-economici, a valorii totale şi a contribuţiei locale proprii a proiectului „Reacții 

coordonate şi eficiente ale autorităților în situații de urgență in regiunea Dolj-

Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency 

situations in Dolj-Vratsa region”) 

 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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 15 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; 

- art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47, art. 48, art. 53 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), 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. 

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,               Întocmit, 

ȘEF SERVICIU        CONSILIER JURIDIC 

 Stoica Daiana              Bărăgan Simona 



Anexa 1 la Hotărârea nr. _____/___________ 

 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării 

“Unitate de Intervenție în Situații de Urgență în zona transfrontalieră România – 
Bulgaria” 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 187,123.10 35,553.39 222,676.49 

1.2.1 9 Amenajarea terenului 187,123.10 35,553.39 222,676.49 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului şi 
aducerea terenului la starea inițială 

  0.00 0.00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

  0.00 0.00 

Total capitol 1 187,123.10 35,553.39 222,676.49 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2.1 Alimentare cu apa 19,300.00 3,667.00 22,967.00 

2.2 Canalizare menajera exterioara 13,080.00 2,485.20 15,565.20 

2.3 Alimentare cu energie electrica 31,880.00 6,057.20 37,937.20 

2.4 Alimentare cu gaze naturale 22,600.00 4,294.00 26,894.00 

Total capitol 2 86,860.00 16,503.40 103,363.40 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 

3.1 Studii 26,751.34 5,082.75 31,834.09 

3.1.1 Studii de teren 6,000.00 1,140.00 7,140.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 3,500.00 665.00 4,165.00 

3.1.3 Alte studii specifice 17,251.34 3,277.75 20,529.09 

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

38,352.00 7,286.88 45,638.88 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performanței energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

1,000.00 190.00 1,190.00 

3.5 Proiectare 97,145.75 18,457.69 115,603.44 

3.5.1  Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

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

17,780.00 3,378.20 21,158.20 

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

1,850.00 351.50 2,201.50 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

10,399.75 1,975.95 12,375.70 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 67,116.00 12,752.04 79,868.04 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 4,000.00 760.00 4,760.00 

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 



3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiții 

0.00 
0.00 0.00 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistență tehnică 122,778.00 23,327.82 146,105.82 

3.8.1.  Asistență tehnică din partea proiectantului 25,768.00 4,895.92 30,663.92 

3.8.1.1  pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00 

3.8.1.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții 

25,768.00 4,895.92 30,663.92 

3.8.2. Dirigenție de șantier 97,010.00 18,431.90 115,441.90 

Total capitol 3 290,027.09 55,105.15 345,132.24 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții şi instalații 8,662,945.10 1,645,959.57 10,308,904.67 

4.1.1 1 Ob.1 Pavilion Administrativ 3,182,338.31 604,644.28 3,786,982.59 

4.1.2 
2 Ob. 2 Garaj Auto, Atelier si spațiu tehnic 
centrala 2,879,757.26 

547,153.88 3,426,911.14 

4.1.3 3 Ob. 3 - Depozit 248,520.72 47,218.94 295,739.66 

4.1.4 4 Ob. 4 - Cabina Poarta 29,631.41 5,629.97 35,261.38 

4.1.5 5 Ob. 5 - Exterioare 320,343.21 60,865.21 381,208.42 

4.1.6 6 Ob. 6 - Drum de acces 1,970,952.86 374,481.04 2,345,433.90 

4.1.7 7 Demolări 31,401.33 5,966.25 37,367.58 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcționale 

56,619.58 10,757.72 67,377.30 

4.2.1 1 Ob.1 Pavilion Administrativ 24,837.96 4,719.21 29,557.17 

4.2.2 2 Ob. 2 Garaj Auto, Atelier si spatiu tehnic 
centrala 

29,965.02 5,693.35 35,658.37 

4.2.3 3 Ob. 3 - Depozit 1,816.60 345.15 2,161.75 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcționale care necesită montaj 

551,450.00 104,775.50 656,225.50 

4.3.1 1 Ob.1 Pavilion Administrativ 220,100.00 41,819.00 261,919.00 

4.3.2 2 Ob. 2 Garaj Auto, Atelier si spațiu tehnic 
centrala 

327,230.00 62,173.70 389,403.70 

4.3.3 3 Ob. 3 - Depozit 4,120.00 782.80 4,902.80 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcționale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 8,150.00 1,548.50 9,698.50 

4.5.1 1 Ob.1 Pavilion Administrativ 3,650.00 693.50 4,343.50 

4.5.2 2 Ob. 2 Garaj Auto, Atelier si spațiu tehnic 
centrala 

3,150.00 598.50 3,748.50 

4.5.3 3 Ob. 3 - Depozit 1,350.00 256.50 1,606.50 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 9,279,164.68 1,763,041.29 11,042,205.97 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de șantier 55,555.50 10,555.55 66,111.05 

5.1.1 Lucrări de construcții şi instalații aferente 
organizării de șantier 

55,555.50 10,555.55 66,111.05 

5.1.1.1 8 Organizare de șantier 55,555.50 10,555.55 66,111.05 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00 



5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99,540.15 0.00 99,540.15 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare 

0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții 

45,245.52 0.00 45,245.52 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului 
în amenajarea teritoriului, urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

9,049.11 0.00 9,049.11 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 
- CSC 

45,245.52 0.00 45,245.52 

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

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,954,614.31 371,376.72 2,325,991.03 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 2,109,709.96 381,932.26 2,491,642.22 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 11,952,884.83 2,252,135.49 14,205,020.32 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 9,049,103.28 1,719,329.62 10,768,432.90 

 

 



Anexa 2 la Hotărârea nr. _____/___________ 

 

 

Detalierea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei “Unitate de Intervenție în 
Situații de Urgență în zona transfrontalieră România – Bulgaria” şi a valorilor acestora  

pentru proiectul 

„Reacții coordonate şi eficiente ale autorităților în situații de urgență in regiunea 
Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the 

emergency situations in Dolj-Vratsa region”) 

 

 

1. Valoarea totală (inv) inclusiv TVA (mii lei) = 14.205,02 mii lei / 2.870,92 mii euro 

- construcții montaj (C+M) inclusiv TVA (mii lei) = 10.768,43 mii lei / 2.176,36 mii euro 

2. Durata de realizare: 14 luni 

3. Eșalonarea investiției (inv./C+M) fără TVA (mii lei) 

- anul I: 3,466.34 Mii Lei  / 700.57 Mii Euro 
 

C+M 2,624.24 Mii Lei  / 530.37 Mii Euro 
 

- anul II: 8,486.55 Mii Lei  / 1,715.18 Mii Euro 
 

C+M 6,424.86 Mii Lei  / 1,298.50 Mii Euro 
 

4. Capacități tehnice: 

➢ Pavilion Administrativ: 

Parter  

Suprafața construită (Sc)   = 358,30 mp  

Suprafața utilă (Su)   = 248,10 mp  

Etaj  

Suprafața construită (Sc)   = 358,30 mp  

Suprafața utilă (Su)   = 301,00 mp  

TOTAL Suprafața construită (Sc)  = 716,60 mp 

TOTAL Suprafața utilă (Su) = 549,10 mp 

➢ Garaj auto 

Suprafața construită (Sc)  = 547,80 mp  

Suprafața utilă (Su)  = 516,80 mp  

➢ Depozit substanțe stingătoare 

Suprafața construită (Sc)  = 36,12 mp  

Suprafața utilă (Su)  = 31,23 mp  

 

TOTAL Suprafața construită (Sc) Pavilion Administrativ  + Garaj auto + Depozit substanțe 
stingătoare = 1.300,52 mp. 

 

 


