
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, 

Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, 

Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

PROIECT: „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile 

Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Apel de proiecte nr.: POR 2016/6/6.1/2. 

 

Consiliul Judeţean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

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

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

- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean, Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția buget, 

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

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu 

Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 174 din 17.10.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 

Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu 

Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 174 din 17.10.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, 

ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 

Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 175 din 17.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean 

(675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, 

până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Acordul contractual nr. 15446 din 15.11.2018 încheiat de UAT-Județul Gorj cu Asocierea S.C. 

SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. – S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L. - 

lider asociere S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L. 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în 

vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare; 



- Prevederile Ordonanței de urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din  

25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

«Se aprobă valoarea totală a proiectului „„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67””, în cuantum de 90.944.854,70 

lei (inclusiv TVA)». 

 

Art. II. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din  

25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

« Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

3.325.046,44 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare drum judeţean (675C), 

cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, 

Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” 

». 

 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea 

proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu 

Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, 

Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect,  rămân neschimbate. 

 

Art. IV. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința  din 22.12.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, 

Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, 

Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

U.A.T. - Județul Gorj are în implementare proiectul cu titlul „„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 

67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67””, cod SMIS 108998, finanțat în baza 

contractului nr. 821 din 14.12.2017, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017, a fost aprobată valoarea totală a proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, 

Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67”, de 90.447.004,32 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj 

în proiect, este 21.507.732,99  lei (inclusiv TVA), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 20.907.296,28 lei, inclusiv TVA; 

- contribuție la cheltuieli neeligibile – 600.436,71 lei, inclusiv TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 175 din 17.10.2017, a fost aprobată valoarea totală a proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, 

Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67”, de 90.008.404,32 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj 

în proiect, este 2.388.596,06 lei (inclusiv TVA), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile –  1.788.159,35 lei, inclusiv TVA; 

- contribuția la cheltuieli neeligibile – 600.436,71 lei, inclusiv TVA. 

La data aprobării studiului de fezabilitate, document ce a fost valorificat la data încheierii contractului de finanțare, au 

fost prevăzute a se realiza un număr de 10 podețe la drumuri laterale, iar la etapa de întocmire a Proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție numărul acestora a fost stabilit la 95. Având în vedere că aceste cheltuieli au un caracter neeligibil, 

conform prevederilor Ghidului solicitantului, este necesară suplimentarea cheltuielilor neeligibile, aferente acestor 

categorii de lucrări, cu suma de 646.614,06 lei. 

În baza aplicării prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în 

vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare, au fost decontate cheltuieli 

de 59.817,64 lei, strict pentru aceste categorii de cheltuieli, ce intră în categoria de cheltuieli neeligibile. 

În vederea aplicării Ordonanței de urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a se 

asigura prevederi bugetare în sumă de 230.018,68 lei pentru constituirea rezervei de ajustare aferentă cheltuielilor 

neeligibile, strict pentru aceste categorii de cheltuieli. 

 

În esență, modificările propuse vizează creșterea valorii totale a proiectului cu suma de 936.450,38 lei, acestea 

reprezentând cheltuieli neeligibile, respectiv:  

- 646.614,06 lei la categoria de lucrări podețe la drumuri laterale; 

- 59.817,64 lei reprezentând sume decontate, conform prevederilor OG 15/2021, până la această dată, pentru 

aceste categorii de lucrări; 

- 230.018,68 lei reprezentând sumele necesare pentru constituirea rezervei de ajustare, aferente cheltuielilor 

neeligibile. 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, 

drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

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

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

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

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

Raport de specialitate 

La proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 

privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 

localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, 

Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu 

Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 174 din 17.10.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 

Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului 

„Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu 

Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 174 din 17.10.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, 

ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 

Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 175 din 17.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean 

(675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, 

până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Acordul contractual nr. 15446 din 15.11.2018 încheiat de UAT-Județul Gorj cu Asocierea S.C. 

SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. – S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L. - 

lider asociere S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L. 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în 

vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare; 

- Prevederile Ordonanței de urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

și luând în considerare aspectele care stau la baza acestui obiectiv de investiție, respectiv: 

- prin studiul de fezabilitate (realizat în anul 2016) au fost prevăzute a se realiza un număr de 10 podețe 

la drumurile laterale. Prin proiectul tehnic (realizat în perioada noiembrie 2018 – februarie 2019), a 

fost necesară, în vederea asigurării scurgerii apelor pluviale, prevederea realizării de 95 podețe la 

toate drumurile laterale, clasificate sau neclasificate; 



- aplicarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

în vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare; 

- aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

 

Prin acest proiect de hotărâre, se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 

25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de legate 

de proiect, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării valorii totale a proiectului cu suma de 

936.450,38 lei.  

 

Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 

67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 

Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”, supus adoptării 

este de 90.944.854,70 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, 

este 3.325.046,44  lei (inclusiv TVA), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile –  1.788.159,35 lei, inclusiv TVA; 

- contribuția la cheltuieli neeligibile – 1.536.887,09 lei, inclusiv TVA. 

 

Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-

Lucian 

 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–

Claudia 

Director executiv, 

Ungureanu 

Victoria 

Director executiv, 

Marcău Costel 

         

Echipa de Implementare a Proiectului constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Gorj nr. 1079 din 21.12.2017 

Manager proiect – Achim Florinel 

Asistent manager – Ștefănoiu Mihai-Florin 

Manager financiar – Ungureanu Victoria 

Coordonator tehnic – Cimpoieru Cornel-Lucian 

Responsabil tehnic 1 – Militaru Georgeta-Corina 

Responsabil tehnic 2 – Ungureanu Ion-Marian 

Expert achiziții – Săvescu Daniela 

Responsabil juridic – Marcău Costel 

Responsabil comunicare – Florescu Maria Liliana 

 


