ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE

pentru: aprobarea documentaŃiei tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici
privind obiectivul „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa,
km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”” în faza proiect tehnic.
Consiliul JudeŃean Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară, conform
prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.5408 din 12.05.2009 a vicepreşedintelui Consiliului
JudeŃean Teleorman, Ilie Bălan şi raportul comun de specialitate nr.5409 din
12.05.2009 al DirecŃiei managementul proiectelor cu finanŃare internaŃională şi al
DirecŃiei economice buget-finanŃe privind necesitatea aprobării documentaŃiei
tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 506,
Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza
proiect tehnic;
- raportul de avizare al comisiei de studii şi prognoze economico- sociale,
buget- finanŃe pentru activităŃi ştiinŃifice, activităŃi economice, agricultură,
învăŃământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecŃie socială;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanŃele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3) litera „f” din Legea nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziŃiilor art. 97 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă documentaŃia tehnică pentru obiectivul: ,, Reabilitare DJ
506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza
proiect tehnic.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul
„Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 +
000 (40,600)” în faza proiect tehnic astfel:
• Valoare totală ( inclusiv TVA)
din care: C+M:

62.433.652,48 lei
59.814.204,86 lei

•

14.751.847,11 euro
14.132.923,04 euro
(1 euro=4,23226 lei)

Valoare totală ( inclusiv TVA)
din care C+M

Art. 3. – (1) Se împuterniceşte vicepreşedintele Consiliului JudeŃean
Teleorman, Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare implementării
investiŃiei prevăzută la art.1.
(2) Vicepreşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman, Ilie
Bălan, prin DirecŃia economică, buget – finanŃe şi DirecŃia managementul
proiectelor cu finanŃare internaŃională, asigură punerea în aplicare a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 4. - Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezentul act administrativ instituŃiilor interesate, în termenul prevăzut
de lege.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu Nicolae Dragnea

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al judeŃului
Jr.Silvia Oprescu
Alexandria
Nr.75 din 11 iunie 2009
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CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
DIRECłIA MANAGEMENTUL
PROIECTELOR CU FINANłARE
INTERNAłIONALĂ

DIRECłIA ECONOMICĂ
BUGET-FINANłE

Nr .5409 din 12.05. 2009

RAPORT DE SPECIALITATE

privind : necesitatea aprobării documentaŃiei tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km
58 + 000 (40,600)” în faza proiect tehnic
Consiliul JudeŃean Teleorman derulează proiectul „Reabilitare DJ 506, Cervenia –
Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, aprobat prin Hotărârea nr.7 din 23
octombrie 2008 a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare, a Regiunii de
Dezvoltare Sud Muntenia.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, documentaŃia tehnică trebuie
elaborată conform Ordinului nr. 1013/2001 privind aprobarea conŃinutului cadru al proiectului
tehnic.
Pentru demararea procedurii de licitaŃie pentru execuŃia lucrărilor de reabilitare a drumului
judeŃean mai sus menŃionat, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiŃiei
propuse şi a documentaŃie tehnice.
Urmare a realizării documentaŃiei tehnice au rezultat următorii indicatori tehnicoeconomici ( valorile sunt cu TVA):
•

Valoarea totală a investiŃie: 62.482.442,48 lei , respectiv (14.763.375,24 euro)

•

Din care C+M : 59.814.204,86 lei , respectiv (14.132.923,04 euro )

Urmare celor prezentate propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultaŃi în
urma executării documentaŃiei tehnice şi a proiectului tehnic, care fac obiectul proiectului mai sus
mentionat.

Realizarea acestui proiect se înscrie pe linia priorităŃilor Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru dezvoltarea economică a judeŃului, în acest sens crearea unei infrastructuri adecvate de
transport fiind o condiŃie esenŃială pentru dezvoltarea durabilă.
FaŃă de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44
din Legea administraŃiei publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mugur BăŃăuş

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Stoian

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
VICEPREŞEDINTE

Nr.5408 din 12.05.2009
EXPUNERE DE MOTIVE
privind : necesitatea aprobării documentaŃiei tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58
+ 000 (40,600)” în faza proiect tehnic
Proiectul de hotărâre supus atenŃiei dumneavoastră are ca scop aprobarea indicatorilor
tehnico- economici şi a documentaŃiei tehnice pentru proiectul: ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia –
Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza de proiect tehnic, în vederea
continuării implementării proiectului mai sus menŃionat.
Consiliul JudeŃean Teleorman derulează proiectul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti
– BăbăiŃa, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” , aprobat prin Hotărârea nr.7 din 23 octombrie
2008 a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare, a Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia.
Valoarea indicatorilor tehnico-economici în faza proiect tehnic este următoarea:
• Valoare totală ( inclusiv TVA) 14.763.375,24 euro
din care C+M
14.132.923,04 euro
(1 euro=4,23226 lei)
•

Valoare totală ( inclusiv TVA) 62.482.442,48 lei
din care: C+M:
59.814.204,86 lei

Realizarea acestui proiect se înscrie pe linia de priorităŃi ale Consiliul JudeŃean Teleorman
pentru dezvoltarea economică a judeŃului şi asigurarea unei infrastructuri adecvate de transport,
condiŃie esenŃială pentru dezvoltarea durabilă a judeŃului.
Având în vedere considerentele expuse şi raportul de specialitate nr.5409
din
12.05.2009 al DirecŃiei managementul proiectelor cu finanŃare internaŃională şi DirecŃiei
economice, buget – finanŃe, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre
aprobare Consiliului JudeŃean.

VICEPREŞEDINTE,
ILIE BĂLAN

