
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii din cadrul proiectului "Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul 

cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313 

/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)” 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 22672/21.08.2020 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul 

Serviciului juridic nr. 22799/25.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate 

privind aprobarea elaborării documentației proiectului "Modernizarea drumului județean 

DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 

(km 43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)” 

ținând cont de prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate 

pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, 

în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 

şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

în temeiul art. 173 alin (1) lit. b și d, alin 5 lit. l şi lit. p, art. 182 alin. (1) si art 196 

alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aprobă elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din cadrul proiectului "Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul 

cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313 

/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)” în valoare de 7.462.307,65 Lei, fără 

TVA. 

 

ART.2. Se aprobă depunerea solicitării pentru acordarea sprijinului financiar pentru 

elaborarea acestor documentații tehnico-economice prin Programul Operațional Asistență 

Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a 

pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 

aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 

finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 

Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 



POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, 

conform Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiecte în 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 

centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiective de patrimoniu; 

 

ART.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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