
 

 

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj” 

 

Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 
județean; 

 Avizul nr. 1/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 
1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25./10.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul 
Gorj”; 

 Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum 
județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”, prevăzuți în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 5.794,367 mii lei (inclusiv T.V.A.), din 
care valoare construcții și montaj 5.428,576 mii lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata de realizare a investiției este de 9 luni. 
Art. 2  Începând cu data adoptării prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 25 din 10.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”. 

Art. 3  Direcţia 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 Judeţean 
Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 
Nr. 51 
Adoptată în ședința din 16.04.2020 
cu un număr de 32 voturi din  
totalul numărului de consilieri. 
 



 

 

 

 
 

ROMÂNIA                                      Anexa  
JUDEȚUL GORJ                                                                                 la Hotărârea nr. 51 din 16.04.2020 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 
 
 

 
INDICATORI 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj” 

 

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei) 

 Valoarea totală a invesției este de: 5.794,367 mii Lei inclusiv TVA  
                                     din care C+M: 5.428,576 mii Lei inclusiv TVA  
 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) mii lei inclusiv T.V.A. 

Anul I                               5.794,367 /5.428,576 mii lei inclusiv T.V.A. 

 

3. Durata de realizare 

Durata de realizarea a investiției este de 9 luni. 

 

4. Capacități 

 categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală 

 clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație 

 capacități: 

- lungimea sectorului analizat   - 2.000,00 m; 

- lațimea platformei    - 8,00 m; 

- lațimea părții carosabile   - 6,00 m; 

- lațimea acostamentelor   - 2 x 1,00 m; 

- lațimea benzilor de încadrare   - 2 x 0,25 m; 

- pod din structură metalică   - 1 buc. 

  

 

        

      PREŞEDINTE,         

Cosmin-Mihai Popescu          CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


