ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj”
Consiliul Judeţean Gorj:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport
public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- Avizul nr. 5/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj,
privind ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, 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;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- 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 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare
sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj”, prevăzuţi în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 19.999.181,87 lei
(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 18.701.030,75 lei (inclusiv T.V.A.)
(3) Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.
Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj.
P R E Ş E D I N T E,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr. 85
Adoptată în şedinţa din 24.06.2020
cu un număr de 31 voturi din
totalul numărului de consilieri.

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA - ELENA RĂDULEA – ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

ANEXA
la Hotărârea nr. 85/24.06.2020

Principalii - indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție ,,Reabilitare sistem
rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general




Valoarea totală a investiției

19.999.181,87 LEI (inclusiv TVA);

Valoarea totală a investiției
16.821.888,35 (exclusiv TVA);
din care construcții – montaj (C+M):
18.701.030,75 lei (inclusiv TVA);
din care construcții – montaj (C+M):
15.715.151,89 lei (exclusiv TVA);
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Din punct de vedere al legii calității nr. 10/1995 și al „Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor”, aprobat prin HG nr.
925/20.11.1995, proiectul va respecta exigențele următoare:
•

rezistența și stabilitatea la solicitări statice și dinamice, inclusiv la cele seismice – A 4

siguranța în exploatare – B 2
• sănătatea și protecția mediului – D
Caracteristici principale drum:
•

-

lungime drum,

L = 5,2 km

-

lățimea platformei

-

lățimea partii carosabile

2 x 3,00 m

-

lățimea benzii de incadrare

2 x 0,25 m

-

lățimea acostamentelor

2 x 0,75 m

-

panta transversală a părții carosabile

2,5%

-

panta transversală a acostamentului

4,0%

8,00 m

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 16.821.888,35 lei (fără TVA), din care:
Lungime drumuri = 5,2 km
Preţ de cost/km:
- sistem rutier: 8.146.449,97 lei fără TVA
- șanțuri :
677.806,95 lei fără TVA
Total sistem rutier + șanțuri = 8.824.256,92 lei fără TVA
Preț de cost/km = 8.824.256,92 lei / 5,2 km = 1.696.972,48 lei/km fără TVA
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

P R E Ș E D I N T E,
COSMIN-MIHAI POPESCU
Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
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