
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației 

tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce 

traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum 

județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1390 din 

26.01.2023; 

- 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; 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-

economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce 

traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020); 

- Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 13 din 05.08.2020 pentru aprobarea 

Criteriilor suplimentare de evaluare a fișelor de proiect și a Metodologiei de evaluare a fișelor de proiect; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 14 din 05.08.2020 pentru aprobarea listei 

de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean pentru perioada 2021-2027; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 31 din 19.12.2022 privind actualizarea 

Listei de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean, pentru perioada 2021-2027, aprobată prin 

Hotărârea CDR nr. 14 din 05.08.2020; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 170 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce 

traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, 
 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.I.  Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-

economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce 

traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) se modifică după cum urmează: 

 

“(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului, reprezentând contravaloarea documentației tehnico-economice, în sumă de 

1.807.094,36 lei din care 1.439.246,60 lei – cheltuieli eligibile și 367.847,76 lei – cheltuilei neeligibile (asistență tehnică din partea 

proiectantului). 



(2) Se aprobă contribuția locală, aferentă U.A.T.-Județul Gorj, în sumă de 28.784,93 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile 

precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform 

cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.” 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării 

documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 

663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum 

județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), rămân neschimbate. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din 13.02.2023 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-

economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile 

Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile 

Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-

2020 (POAT 2014-2020) 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 

privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de 

interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești 

(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 

675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (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. 

 

Proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum 

județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)” se va implementa în condițiile 

în care va fi declarat eligibil spre finanțare, U.A.T.-Județul Gorj având calitatea de beneficiar, iar documentația tehnico-

economică, finanțată prin POAT 2014-2020, va fi utilizată la depunerea cererii de finanțare, în condițiile ce vor fi 

prevăzute de ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027. 

 

La această dată au fost realizate, conform contractului de servicii nr. 9158 din 15.06.2021, următoarele documentații: 

 Expertiză tehnică drum 

 Expertiză tehnică poduri 

 Studiu geotehnic 

 Studiu topografic și plan topografic 

 Studiu de fezabilitate –completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

 Documentații tehnică pentru obtinere avize/acorduri 

A fost emis certificatul de  urbanism cu nr.5 din 08.02.2021 de către U.A.T. JUDEȚUL GORJ. 

Au fost obținute următoarele avize/acorduri: 

- Decizia Mediu nr. 46/25.05.2022 

- Aviz TELEKOM nr. VL/GJ/209/06.09.2021 

- Aviz TRANSGAZ nr. 71311/1689/21.09.2021 

- Aviz Vodafone nr.2217/28.09.2021 

- Aviz Stat major nr. 8476/07.09.2021 

- Aviz Poliția Rutiera Nr. 174320/13.09.2021 

- Aviz OMV Țicleni nr. 962/02.11.2021 

- Aviz DRDP Craiova nr. 32974/15.11.2021 

- Aviz Distrigaz Sud nr. 316752581/21.09.2021 

- Aviz DIGI nr.2546 /14.09.2021 

- Aviz DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA nr. 2600050170/30.09.2021 

- Aviz CNCF, CFR SA nr .72/2/367/13.10.2021 

- Aviz Apele Romane nr.39/17.05.2022 

- Aviz Aparegio Țicleni nr. 518/09.09.2021 

- Aviz Aparegio Țg Jiu nr.4550/30.09.2021 

- Acord Primăria Țicleni nr. 11971/14.09.2021 

- Acord Primăria Tg Jiu nr. 43566/28.09.2021 

- Acord Primăria Dănești nr. 9804/14.09.2021 

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin Avizul CTE nr. 7/2022 și Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

170 din 28.07.2022. 

 

Următoarea etapă este de achiziție și prestare servicii de realizare Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru autorizarea 

executării lucrărilor, Proiect de organizare a execuției lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru 



obiectivul de investiție ” Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu –Jiu(DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A 

ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)”. 

 

Având în vedere  că realizarea proiectele de infrastructură este precedată de perioade de timp semnificative, necesare 

pregătirii  și elaborării documentațiilor tehnico-economice, prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar, 

autorităților publice locale, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare 

pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic național/regional/local și/sau 

a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene 

acordate României în perioada de programare 2021-2027. În cadrul Politicii de coeziune, sunt vizate, domeniile 

destinate mobilității și regenerării urbane, respectiv proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor școlare și 

infrastructurii și serviciilor publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

 

Obiectivele generale și specifice ale proiectului de investiție, rezultatele așteptate, indicatorii de realizare imediată, 

justificarea proiectului de investiție, bugetul eligibil estimat, perioada de implementare pentru realizarea documentației 

tehnico-economice și sustenabilitatea sunt prevăzute în fișa proiectului de investiție. 

 

Bugetul total al proiectului în valoare de 1.807.094,36 lei, din care: 

- 1.439.246,60 lei – cheltuieli eligibile, respectiv: 

 1.410.461,67 lei – 98% contribuție nerambursabilă; 

 28.784,93 lei – 2% c contribuția proprie a U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile; 

- 367.847,76 ei – cheltuieli neeligibile (asistență tehnică din partea proiectantului). 

 

Față de motivele invocate, consider că datele și informațiile conținute de raportul de specialitate, reiterate sintetic în 

prezentul referat, justifică aprobarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 
 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

Raport de specialitate 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației 

tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce 

traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum 

județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de: 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

1390 din 26.01.2023; 

 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; 

 Prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 

de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 

2014-2020) şi Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării 

documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe 

drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) 

– intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 

675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020); 

 Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 13 din 05.08.2020 pentru 

aprobarea Criteriilor suplimentare de evaluare a fișelor de proiect și a Metodologiei de evaluare a fișelor de 

proiect; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 14 din 05.08.2020 pentru 

aprobarea listei de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean pentru perioada 2021-

2027; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 31 din 19.12.2022 privind 

actualizarea Listei de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean, pentru perioada 

2021-2027, aprobată prin Hotărârea CDR nr. 14 din 05.08.2020; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 170 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul 

județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – 

intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 

675)”, 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 

privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de 

interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești 

(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 

675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (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. 

 



Documentația tehnico-economică realizată în cadrul acestui proiect va sta la baza unui proiect depus spre finanțare în 

cadrul apelurilor de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027. 

 

La această dată au fost realizate, conform contractului de servicii nr. 9158 din 15.06.2021, următoarele documentații: 

 Expertiză tehnică drum 

 Expertiză tehnică poduri 

 Studiu geotehnic 

 Studiu topografic și plan topografic 

 Studiu de fezabilitate –completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

 Documentații tehnică pentru obtinere avize/acorduri 

A fost emis certificatul de  urbanism cu nr.5 din 08.02.2021 de către U.A.T. JUDEȚUL GORJ. 

Au fost obținute următoarele avize/acorduri: 

- Decizia Mediu nr. 46/25.05.2022 

- Aviz TELEKOM nr. VL/GJ/209/06.09.2021 

- Aviz TRANSGAZ nr. 71311/1689/21.09.2021 

- Aviz Vodafone nr.2217/28.09.2021 

- Aviz Stat major nr. 8476/07.09.2021 

- Aviz Poliția Rutiera Nr. 174320/13.09.2021 

- Aviz OMV Țicleni nr. 962/02.11.2021 

- Aviz DRDP Craiova nr. 32974/15.11.2021 

- Aviz Distrigaz Sud nr. 316752581/21.09.2021 

- Aviz DIGI nr.2546 /14.09.2021 

- Aviz DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA nr. 2600050170/30.09.2021 

- Aviz CNCF, CFR SA nr .72/2/367/13.10.2021 

- Aviz Apele Romane nr.39/17.05.2022 

- Aviz Aparegio Țicleni nr. 518/09.09.2021 

- Aviz Aparegio Țg Jiu nr.4550/30.09.2021 

- Acord Primăria Țicleni nr. 11971/14.09.2021 

- Acord Primăria Tg Jiu nr. 43566/28.09.2021 

- Acord Primăria Dănești nr. 9804/14.09.2021 

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin Avizul CTE nr. 7/2022 și Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

170 din 28.07.2022. 

 

Următoarea etapă este de achiziție și prestare servicii de realizare Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru autorizarea 

executării lucrărilor, Proiect de organizare a execuției lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

obiectivul de investiție ” Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu –Jiu(DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A 

ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)”. 

 

Proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum 

județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”,  se va implementa, în condițiile 

în care va fi declarat eligibil spre finanțare, unde U.A.T.-Județul Gorj va avea calitatea de beneficiar de finanțare. 

 

Obiectivele generale și specifice ale proiectului de investiție, rezultatele așteptate, indicatorii de realizare imediată, 

justificarea proiectului de investiție, bugetul eligibil estimat, perioada de implementare pentru realizarea documentației 

tehnico-economice și sustenabilitatea sunt prevăzute în fișa proiectului de investiție. 

 

Bugetul total al proiectului în valoare de 1.807.094,36 lei, din care: 

- 1.439.246,60 lei – cheltuieli eligibile, respectiv: 

 1.410.461,67 lei – 98% contribuție nerambursabilă; 

 28.784,93 lei – 2% c contribuția proprie a U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile; 

- 367.847,76 ei – cheltuieli neeligibile (asistență tehnică din partea proiectantului). 

 

Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care 

propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 
 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  

 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian 

 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 


