
 
ROMÂNIA                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                  

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                        

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-

Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj” 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Procesul verbal de recepție nr. 15437/20.11.2020, la documentația tehnico-economică ce face obiectul 

contractului de servicii nr. 11644/07.09.2020 privind obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, 

ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj” – 

faza - Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, Proiectul pentru organizarea execuției 

lucrărilor și Proiect tehnic și detalii de execuție; 

- Avizul nr. 16/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind 

„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-

Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează 

localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”; 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În baza art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-

Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţie prevăzut la alin. (1) este 55.885. 403,50 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 54.895.415,97 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este  de 24 luni. 

Art. 2  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 51 din 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”; 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

      PREŞEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ:  

       COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
 

 

 

Nr. 189 

Adoptată în ședința din 18.12.2020 

cu un număr de 32 de voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



 

ROMÂNIA                               Anexa  
JUDEŢUL GORJ                                                      la Hotărârea nr. 189 din 18.12.2020 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

INDICATORI 

 tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-

Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj” 

 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și , respectiv fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este: 

TOTAL INVESTIȚIE:  47.007.514,61   lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A. 

   C+M (constructii si montaj):  46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv  54.895.415,97 lei cu T.V.A. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 

•     categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală 

• clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație 

• capacități: 

- lungime drum, 17,987  km;  

- lățimea platformei  8,00 m; 

- lățimea părții carosabile 2 x 3,00; 

- lățimea acostamentelor 2 x 0,75; 

- panta transversală a părții carosabile 2,5%; 

- panta transversală a acostamentului 4,0%;   

- lungime șanțuri pământ, L = 8080 m; 

- lungime șanțuri pereate, L = 5080 m; 

- lungime rigole triunghiulare, L = 396 m; 

- lungime rigole carosabile cu plăci, L = 6088 m; 

- reabilitare ziduri de sprijin, L = 1 392 mp, S = 2370 mp; 

- ziduri de sprijin noi, L = 47 m, h = 1,75 m; 

- supraînălțare ziduri de sprijin, L = 340 m; 

- protecție taluz, L = 4260 m, h= 1,33 m; 

- podețe țeavă elicoidală ondulată Ø500, 1 buc 1, L = 12 m; 

- podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 44 buc, L = 389,7 m; 

- podete țeava elicoidală ondulată Ø1000, 13 buc, L = 111 m; 



- parapeți protecție – refacere totală, L = 1702 m; 

- parapeți noi, L = 1885 m; 

- parapet din ziduri de piatră, L = 261 m; 

- drumurile laterale, S = 3762,50 mp, L = 840 m; 

- podețe drumuri laterale din teava polietilenă corugată Ø500 – 18 buc., (B=5.0-7.5-12.5); 

- podețe intrări locuințe din țeavă polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m,  409 buc. și B = 1,5 

m, 92 buc.; 

- stații autobuz = 15 buc.;  

- platforme stații autobuz S = 15 buc x 12 mp/platforma = 180 mp; 

- platforme staționare S = 400 mp; 

- trotuare noi și reabilitate, S = 1668m+2921m=4639 m; 

- piste bicicliști, L=1543m, S = 2314,5 mp; 

- reabilitare poduri – 4 buc.; 

Pod km 3+382 – peste Valea Moșilor, L = 11,10 m; 

Pod km 6+172 peste râul Motru, L = 33,15 m; 

Pod km 7+037 peste râul Motru, L = 36,10 m; 

      Pod km 10+829 peste râul Motru, L = 23,00 m. 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

TOTAL INVESTIȚIE:  47.007.514,61   lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A. 

C+M (constructii si montaj):  46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv  54.895.415,97 lei cu T.V.A. 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni; 

Durata de execuție pentru realizarea investiției este de 24 luni. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 CONTRASEMNEAZĂ: 

         SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


