
 

 

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
Avizat: 

Secretar general al judeţului, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 

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 pentru învățământ, cultură, culte; 

 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.____________ 
Adoptată în ședința din ______ 2020 
cu un număr de ______ voturi din  
totalul numărului de consilieri. 
 



 

 

 

 
 

ROMÂNIA                                      Anexa  
JUDEȚUL GORJ                                                                        la Proiectul de  Hotărâre nr. _____ din __.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 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj” 

 

Realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 

COMUNA  BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” și sumele necesare pentru execuția lucrărilor, au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pentru anul 2020.   

 Sectorul de drum, propus a se reabilita, are o lungime de 2,0 km și este cuprins între km 1+650 – km 3+650. 

 Drumul județean 665A face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 

(loc.Grui) și se află în administrarea Consilului Județean Gorj.  

Principalele categorii de lucrări care se vor executa pentru reabiltarea acestui sector de drum județean 

vizează: Structura rutieră nouă, drumuri laterale, acostamente, dispozitive de scurgere a apelor de suprafaţă, podeţe 

transversale, accese la proprietăți, stații pentru mijloacele de transport public, semnalizarea verticală și orizontală  și 

Pod nou la  km 2+800. 

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului       

nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 

valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre 

analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Judeţul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 

15/2016).  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA 

BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, respectiv: 

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.                4.279.135 mii lei 

                     din care: C+M, inclusiv T.V.A.                        3.767.982 mii lei, 

                  iar durata de realizare de 9 luni.  

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin care se 

instituie modificarea cotei de T.V.A., respectiv art. 291,  ,,pct. 1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare 

pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia 

este:   

     a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;   

     b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.” ,  

-Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 

aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiție și lucrări de intervenție,  respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective 

de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de 

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori 

este necesar, dar de regulă în următoarele situații: 



 

 

 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție; 

b) la data solicitării autorizației de construire; 

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”; 

au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 

valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, spre analiză, Comisiei 

Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Judeţul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 4/2017). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/10.02.2017, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 

COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, respectiv: 

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.                4.243,873 mii lei 

                    din care: C+M, inclusiv T.V.A.                        3.736,582 mii lei, 

                   iar durata de realizare de 9 luni.  

În anul 2017, a fost realizată documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru 

obiectvul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, 

JUDEȚUL GORJ”, rezultând o valoare necesară pentru execuția lucrărilor de 3.101.150,39 lei fără T.V.A., respectiv 

3.690.369,39 lei inclusiv T.V.A.. 

În vederea execuției lucrărilor, în anii 2019 și 2020, au fost demarate două proceduri de achiziție publică 

având ca obiect realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 

3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 

Astfel, în data de 10.07.2019 a fost publicat Anunțul de participare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice 

(SEAP) sub nr. SCN1047830. Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: 

„procedura simplificată”, desfășurată „online”. Conform informațiilor postate în SEAP în secțiunea „Evaluare” a fost 

încărcată până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 23.08.2019, ora 1500, oferta operatorului economic 

GRUP PRIMACONS SRL. Prin adresa nr. 13448/26.09.2019 comisia de evaluare a solicitat ofertantului ca, în termen 

de trei zile lucrătoare de la data primirii (respectiv până la data de 01.10.2019) să prezinte în SEAP documentele 

justificative actualizate privind îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în 

DUAE. Comisia de evaluare a constatat că, în termenul solicitat, ofertantul nu a postat în SEAP cu semnătură 

electronică extinsă documentele solicitate. Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile 

art. 137, alin.(2), lit. b), din HG nr. 395/2016, respectiv,  comisia de evaluare a decis că oferta depusă de Asocierea 

Grup Primacons SRL-Valtum Prod-Com SRL este inacceptabilă și s-a decis anularea procedurii. 

A fost reluată procedura în data de 31.01.2020 procedura de achiziție prin publicarea anunțului de participare  

în SEAP nr. SCN1062223.  Procedura de atribuire a contractului este „procedură simplificată”, desfășurată „online”. 

Comisia constată că până la data de 26.02.2020, ora 1500 (termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în 

documentaţie), nu a depus ofertă, înregistrată la sediul autorității contractante, niciun operator economic. În aceste 

condiţii, membrii comisiei de evaluare au hotărât anularea procedurii în conformitate cu prevederile, art. 212. alin.(1), 

litera (a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a fost 

depusă nicio ofertă/solicitare de participare. 

Pentru reluarea procedurilor de achiziție publică privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție 

,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, s-a 

apreciat că este necesară implicarea de urgență a elaboratorului proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în scopul 

identificării unor potențiale elemente care ar fi de natură să determine revizuirea listelor de cantități, a prețurilor 

unitare, prin raportare la actualul context economic, financiar și legislativ. 

 Astfel, prin adresa nr. 2907/04.03.2020, s-a solicitat elaboratorului documentației tehnico-economice, S.C. 

SECȚIA DE PROIECTARE OLT S.R.L.  punctul de vedere referitor la reevaluarea cheltuielilor cuprinse în Devizul 

general al obiectivului de investiție și, după caz, justificarea acestora. 

Prin adresa înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 4521/31.03.2020     elaboratorul documentației 

tehnico-economice, faza proiect tehnic și detalii de execuție a transmis listele de cantități pe categorii de lucrări cu 

prețurile unitare actualizate. 



 

 

 

În urma reanalizării tuturor cheltuielilor aferente obiectivului de investiție, au fost prezentate Listele de cantități 

de lucrări revizuite, liste de utilaje revizuite, precum și oferte de preț de la mai mulți furnizori pentru principalele 

materiale, care să justifice prețurile din listele de cantități cu valori. 

În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările cheltuielilor au decurs 

din: 

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, a fost stabilit la 1.900 lei lunar, pentru 

un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră; 

- aplicarea prevederilor din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 prin care au fost aduse unele 

modificări și completări la Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul 

introducerii unor prevederi speciale în domeniul construcțiilor. În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018,  în 

acest sens, la art. 71 precizându-se: 

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de 

bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 

lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de 

urgență.” 

- majorările prețurilor materialelor de construcții (mixtură asfaltică și beton cu ponderea cea mai mare din 

ofertă), înregistrate de la data elaborării documentației tehnico-economice (2017) și până în prezent. 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în 
exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-
economici ai obiectivelor de investiții de interes județean. 

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. 1 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 
din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, iar în anul 2017 a fost elaborată documentația 
tehnică de execuție (PT+DE). 

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 
valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre 
analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil            
nr. 1/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.  

Astfel, având în vedere: 

            Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiție și lucrări de intervenție,  respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – 

studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de 

câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații: 

la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 

la data solicitării autorizației de construire; 

la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”; 

  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv art. 22., ,,Investitorii sunt 

persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul 

legii….”; 

      Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului 

propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.   



 

 

 

                Documentația tehnico-economică elaborată, respectiv devizul general actualizat 

 

se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, prin 
luarea în considerare a motivelor prezentate anterior. 

Astfel, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) devine 
5.794,367 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A) este 5.428,576 mii lei, celelalte elemente tehnico-economice 
rămânând neschimbate. 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM 
JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”,  sunt: 

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. 

  
Față de motivele expuse, apreciez legal și oportun Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 
COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj în forma 
prezentată. 
 
 
 

INIȚIATOR PROIECT 
PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

R O M Â N I A          
JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean  
  
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 
 

 
Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, în 
exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă 
documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean, 
și 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a 
căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile 
deliberative. 

 1. DATE GENERALE 
 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :“REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 
3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 

1.2. Amplasamentul 
Investiţia este localizată în România, regiunea IV sud – vest Oltenia, Judeţul Gorj, Comuna Bălănești, DJ 

665A, km 1+650 – km 3+650. 
1.3. Titularul investiţiei 
U.A.T. -  JUDEȚUL GORJ 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
U.A.T. -  JUDEȚUL GORJ 

 2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 
 2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii 

Sectorul de drum, ce face obiectul prezentei documentații, este de fapt un sector al drumului județean 
665A, propus a fi reabilitat pe o lungime de 2,0 km, cuprins între km 1+650 – km 3+650. Drumul județean 665A 
face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 (loc. Grui).  

 
Drumul județean 665A, DN 67 Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui(DJ 665) 

 
Sectorul analizat este dispus pe teritorul administrativ al comunei Bălănești, comună amplasată în zona 

centrală a judeţului Gorj. 
În procesul de stabilire a soluţiei optime de reabilitare s-au avut în vedere următoarele elemente:  



 

 

 

- stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească într-o măsură cât mai mare traseul 
existent, respectiv zestrea existentă; 

- asigurarea unei viteze proiectare de 40 km/h; 
- reabilitarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă necesităţii 

traficului actual şi de perspectivă; 
- realizarea unei structuri rutiere ce are în componenţă materiale preponderente în zona de 

amplasament a lucrării;  
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; 
- asigurarea continuităţii respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de 

suprafaţă prin podeţele/podurile existente şi proiectate; 
- asigurarea acceselor la proprietăți; 
- amenajarea intersectiilor cu străzile şi drumurile laterale; 
- realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei. 
Lungimea totală a sectorului de drum este de  2.000,00 m. 
Realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 

COMUNA  BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” și sumele necesare pentru execuția lucrărilor, au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pentru anul 2020.   

 Sectorul de drum, propus a se reabilita, are o lungime de 2,0 km și este cuprins între km 1+650 – km 3+650. 

 Drumul județean 665A face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 

(loc.Grui) și se află în administrarea Consilului Județean Gorj.  

Principalele categorii de lucrări care se vor executa pentru reabiltarea acestui sector de drum județean 

vizează: Structura rutieră nouă, drumuri laterale, acostamente, dispozitive de scurgere a apelor de suprafaţă, podeţe 

transversale, accese la proprietăți, stații pentru mijloacele de transport public, semnalizarea verticală și orizontală  și 

Pod nou la  km 2+800. 

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului       

nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 

valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre 

analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Judeţul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 

15/2016).  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA 

BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, respectiv: 

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.                4.279.135 mii lei 

                     din care: C+M, inclusiv T.V.A.                        3.767.982 mii lei, 

                  iar durata de realizare de 9 luni.  

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin care se 

instituie modificarea cotei de T.V.A., respectiv art. 291,  ,,pct. 1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare 

pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia 

este:   

     a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;   

     b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.” ,  

-Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 

aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiție și lucrări de intervenție,  respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective 

de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de 

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori 

este necesar, dar de regulă în următoarele situații: 



 

 

 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție; 

b) la data solicitării autorizației de construire; 

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”; 

au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 

valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, spre analiză, Comisiei 

Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Judeţul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 4/2017). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/10.02.2017, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, 

COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, respectiv: 

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.                4.243,873 mii lei 

                    din care: C+M, inclusiv T.V.A.                        3.736,582 mii lei, 

                   iar durata de realizare de 9 luni.  

În anul 2017, a fost realizată documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru 

obiectvul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, 

JUDEȚUL GORJ”, rezultând o valoare necesară pentru execuția lucrărilor de 3.101.150,39 lei fără T.V.A., respectiv 

3.690.369,39 lei inclusiv T.V.A.. 

În vederea execuției lucrărilor, în anii 2019 și 2020, au fost demarate două proceduri de achiziție publică 

având ca obiect realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 

3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 

Astfel, în data de 10.07.2019 a fost publicat Anunțul de participare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice 

(SEAP) sub nr. SCN1047830. Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: 

„procedura simplificată”, desfășurată „online”. Conform informațiilor postate în SEAP în secțiunea „Evaluare” a fost 

încărcată până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 23.08.2019, ora 1500, oferta operatorului economic 

GRUP PRIMACONS SRL. Prin adresa nr. 13448/26.09.2019 comisia de evaluare a solicitat ofertantului ca, în termen 

de trei zile lucrătoare de la data primirii (respectiv până la data de 01.10.2019) să prezinte în SEAP documentele 

justificative actualizate privind îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în 

DUAE. Comisia de evaluare a constatat că, în termenul solicitat, ofertantul nu a postat în SEAP cu semnătură 

electronică extinsă documentele solicitate. Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile 

art. 137, alin.(2), lit. b), din HG nr. 395/2016, respectiv,  comisia de evaluare a decis că oferta depusă de Asocierea 

Grup Primacons SRL-Valtum Prod-Com SRL este inacceptabilă și s-a decis anularea procedurii. 

A fost reluată procedura în data de 31.01.2020 procedura de achiziție prin publicarea anunțului de participare  

în SEAP nr. SCN1062223.  Procedura de atribuire a contractului este „procedură simplificată”, desfășurată „online”. 

Comisia constată că până la data de 26.02.2020, ora 1500 (termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în 

documentaţie), nu a depus ofertă, înregistrată la sediul autorității contractante, niciun operator economic. În aceste 

condiţii, membrii comisiei de evaluare au hotărât anularea procedurii în conformitate cu prevederile, art. 212. alin.(1), 

litera (a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a fost 

depusă nicio ofertă/solicitare de participare. 

Pentru reluarea procedurilor de achiziție publică privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție 

,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, s-a 

apreciat că este necesară implicarea de urgență a elaboratorului proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în scopul 

identificării unor potențiale elemente care ar fi de natură să determine revizuirea listelor de cantități, a prețurilor 

unitare, prin raportare la actualul context economic, financiar și legislativ. 

 Astfel, prin adresa nr. 2907/04.03.2020, s-a solicitat elaboratorului documentației tehnico-economice, S.C. 

SECȚIA DE PROIECTARE OLT S.R.L.  punctul de vedere referitor la reevaluarea cheltuielilor cuprinse în Devizul 

general al obiectivului de investiție și, după caz, justificarea acestora. 

Prin adresa înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 4521/31.03.2020     elaboratorul documentației 

tehnico-economice, faza proiect tehnic și detalii de execuție a transmis listele de cantități pe categorii de lucrări cu 

prețurile unitare actualizate. 



 

 

 

În urma reanalizării tuturor cheltuielilor aferente obiectivului de investiție, au fost prezentate Listele de cantități 

de lucrări revizuite, liste de utilaje revizuite, precum și oferte de preț de la mai mulți furnizori pentru principalele 

materiale, care să justifice prețurile din listele de cantități cu valori. 

În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările cheltuielilor au decurs 

din: 

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, a fost stabilit la 1.900 lei lunar, pentru 

un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră; 

- aplicarea prevederilor din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 prin care au fost aduse unele 

modificări și completări la Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul 

introducerii unor prevederi speciale în domeniul construcțiilor. În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018,  în 

acest sens, la art. 71 precizându-se: 

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de 

bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 

lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de 

urgență.” 

- majorările prețurilor materialelor de construcții (mixtură asfaltică și betoncu ponderea cea mai mare din 

ofertă), înregistrate de la data elaborării documentației tehnico-economice (2017) și până în prezent. 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în 
exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-
economici ai obiectivelor de investiții de interes județean. 

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. 1 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 
din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, iar în anul 2017 a fost elaborată documentația 
tehnică de execuție (PT+DE). 

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 
valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre 
analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil 
nr.1/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.  

Astfel, având în vedere: 

            Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiție și lucrări de intervenție,  respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – 

studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de 

câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații: 

la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 

la data solicitării autorizației de construire; 

la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”; 

  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv art. 22., ,,Investitorii sunt 

persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul 

legii….”; 

      Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului 

propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.   



 

 

 

                Documentația tehnico-economică elaborată, respectiv devizul general actualizat 

 

se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, prin 
luarea în considerare a motivelor prezentate anterior. 

Astfel, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) devine 
5.794,367 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A) este 5.428,576 mii lei, celelalte elemente tehnico-economice 
rămânând neschimbate. 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM 
JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”,  sunt: 

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. 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție 
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, sunt 
prezentate în devizul general actualizat. 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 
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