
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

_____________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicato-

rilor tehnico- economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru   obiec-

tivul de investiții  ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – 

Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia  (DJ 

606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226, LOT 2 – km 18 + 

255  (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH)” aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”,   precum și a sumei repre-

zentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obi-

ectivului 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 34048 / 06.12.2022 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 34874/09.12.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate; 

ținând cont de art. 5 alin. (1) lit. b) pct (i),  art. 9 alin (4) și (5) și  art. 10 alin. (1), 

(3) și (7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al docu-

mentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum și de art. 44 alin (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulte-

rioare; 

în conformitate cu art.4 alin (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

95/2021 și art. 4 alin (6) si art. 9 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 1333/2021 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) -d) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f), art. 182 și art. 196 alin (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă  documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru 

obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița 

– Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia  (DJ 

606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226, LOT 2 – km 18 

+ 255  (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH)”, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” prin ordin al ministrului 



dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de RIA DESIGN CONSULTING 

SRL și inregistrata la Consiliul Județean Dolj cu nr. 23171 / 15.09.2022. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții   ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – 

Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia  (DJ 606C ) – Iordăchești 

– Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226, LOT 2 – km 18 + 255  (intersectie cu DJ 

606F) – km 43+226 (lim. jud. MH)”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarâre. 

 

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din 

Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia  (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – 

Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226, LOT 2 – km 18 + 255  (intersectie cu DJ 606F) – 

km 43+226 (lim. jud. MH)”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarâre. 

 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Județului Dolj a sumei de  

1.174.986,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local conform prevederilor art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții ,, Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 1333/2021. 

 

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

    Nr…….                                                                              Adoptată  la data de…………….. 

          

 

 

  

        PREȘEDINTE                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                             SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI                   

 DORIN-COSMIN VASILE 

                                                                               CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                          Aprobat, 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                       PRESEDINTE 

Nr. 34048 / 06.12.2022 

                                                                                              DORIN COSMIN VASILE  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții , a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general 

actualizat pentru   obiectivul de investiții  ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) 

– Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Sal-

cia – Argetoaia  (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 

43+226, LOT 2 – km 18 + 255  (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH)” 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”,   

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul lo-

cal pentru realizarea obiectivului 

 

 

    Consiliul Judetean Dolj a solicitat  includerea obiectivului  ,, Modernizare DJ 606A 

Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea 

lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 

0+000 – 43+226”, LOT 2 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. 

Mh) în lista obiectivelor de investiții finanțate prin programul national de investiții 

,,Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr 95/2021, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice și Administratiei. 

     Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr.1470/22.07.2022 a fost aprobată lista obiectivelor de investiții și sumele alocate 

acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, pentru 

categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021, în perioada 2022 – 2028, fiind inclus și acest obiectiv de 

investiții. 

   Pentru obiectivele de investiții incluse în lista ce constituie anexa la ordinul 

menționat, în vederea încheierii contractului de finanțare prin Programul național de 

investiții    ,, Anghel Saligny”, beneficiarii au obligația de a încărca în platforma digitală 

,,investiții.mdlpa.ro” documentele prevăzute la art.9 alin. (1) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 

pentru aprobarea Programului Național de Investiții ,, Anghel Saligny” 

În urma analizării documentelor încarcate în platforma digitală, Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei a solicitat actualizarea  indicatorilor 

tehnico-economici conform Anexei nr. 2.2 c,  din  Normele metodologice aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, a 

Devizului general și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local. 

 

 



 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de autoritatea 

deliberativă, respectiv Consiliul Judeţean. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții  

,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din 

Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia  (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – 

Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226, LOT 2 – km 18 + 255  (intersectie cu DJ 606F) – 

km 43+226 (lim. jud. MH)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 

,,Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

întocmită de RIA DESIGN CONSULTING SRL; 

- indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 

- devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

- finanțarea de la bugetul local al Consiliului Județean Dolj a sumei de 1.174.986,00  

lei (inclusiv TVA), reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

conform prevederilor art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ,, Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1333/2021. 

 

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

 

 

 

 

 

SEF BIROU M.R.D.P.J.,                                                                 ÎNTOCMIT, 

       DAN ZAMFIR                                                                       SIMONA FLOREA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.34874/09.12.2022            

               

        VIZAT 

              DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 606 A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăița 

– Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606 C) – 

Iordăchești -Piria- Jud. Mehedinți, km 0+000-43+226, LOT 2-km 18+225 (intersecție cu DJ 

606 F) - km 43+226 (lim.jud. MH) aprobat pentru finanțare prin Programul national de 

investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului    

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 606 A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăița – 

Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606 C) – 

Iordăchești -Piria- Jud. Mehedinți, km 0+000-43+226, LOT 2-km 18+225 (intersecție cu DJ 

606 F) - km 43+226 (lim.jud. MH) aprobat pentru finanțare prin Programul national de 

investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 

de la bugetul local pentru realizarea obiectivului   , propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 606 A Breasta (DJ 606) – Obedin – 

Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 

606 C) – Iordăchești -Piria- Jud. Mehedinți, km 0+000-43+226, LOT 2-km 18+225 (intersecție 

cu DJ 606 F) - km 43+226 (lim.jud. MH) aprobat pentru finanțare prin Programul national 

de investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;  
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2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) și (5), și art. 10 alin. (1), (3) și (7) din H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului national de investiții ,, Anghel Saligny”; 

- art. 4 alin. (6) și art. 9 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiții ,,Anghel Saligny” 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021;  

- art. 173 alin. (1) lit. b),  alin.(3) lit.(f), art. 182 alin. (1) și art.196 alin.(1), lit. a) din 

Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

                   

 

 

 

                 Șef Serviciu juridic, 

 

                       Daiana Stoica 

 

Întocmit, 

 

      Consilier juridic  

                                                                                                                                  

Alin Maria 

 

 

 

 



Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 
(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021

U.M. Cantitate 
Valoare                             

(lei inclusiv 
TVA)

Lungime drum  - terasamente m.        25,104           1,350,544 

Lungime drum - strat fundație m.        25,104         19,357,797 

Lungime drum - strat de bază m.                -                          -   

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m.        25,104         24,309,792 

Lățime parte carosabilă m. 6

Șanțuri/rigole m.        41,934         10,957,474 

Trotuare m.        32,441         12,495,000 

Lucrări de consolidare m.     3,326.00         24,097,500 

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 5/150         14,222,472 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. -                        -   

Alte capacități (podețe, semnalizare, accese) m.        25,104         14,090,447 

             560,000 

     1,253,419.18 

DORIN COSMIN VASILE
Președinte

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: ”Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) - Obedin - Mihăiţa - Potmelţu - 

Coţofenii din Dos - Scăieşti - Valea lui Pătru - Salcia - Arghetoaia (DJ606C) - Iordăcheşti - Piria - lim.jud. 

Mehedinţi, km 0+000 - km 43+226”  LOT2

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI

                      130,670,474.09 
din care C+M (lei inclusiv TVA)                       122,182,061.40 

Beneficiar (UAT) Consiliul județean Dolj

Anexa nr. 1

la H.C.J.D. nr. .............

Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul de 
beneficiari direcți/km drum (euro cu TVA)

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, 
PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr 1321/2021  (euro fără TVA) 
Verificare încadare în standard de cost

Curs BNR lei/euro  din data 18.11.2022 4.9418
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

                      129,495,488.09 

Valoare finanțată de UAT CJ Dolj (lei inclusiv TVA)                           1,174,986.00 

Amplasament: Județul Dolj (DJ606A)
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)



Valoare 

(f r  T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Ob inerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 55,000.00 10,450.00 65,450.00

1.3
Amenaj ri pentru protec ia mediului i aducerea la 

starea ini ial
22,500.00 4,275.00 26,775.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec ia utilit ilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1     77,500.00 14,725.00 92,225.00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare 

obiectivului
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 52,600.00 9,994.00 62,594.00

3.2
Documenta ii-suport i cheltuieli pentru ob inerea de 

avize, acorduri i autoriza ii
0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnic  5,060.00 961.40 6,021.40

3.4
Certificarea performan ei energetice i auditul 

energetic al cl dirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 108,590.00 20,632.10 129,222.10

3.5.1 Tem  de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documenta ie de avizare a lucr rilor de 

interven ii i deviz general
21,000.00 3,990.00 24,990.00

3.5.4
Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii 

avizelor/acordurilor/autoriza iilor
17,350.00 3,296.50 20,646.50

3.5.5
Verificarea tehnic  de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic i a 

detaliilor de execu ie
5,825.00 1,106.75 6,931.75

3.5.6 Proiect tehnic i detalii de execu ie 64,415.00 12,238.85 76,653.85

3.6 Organizarea procedurilor de achizi ie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultan  0.00 0.00 0.00

3.8 Asisten  tehnic 776,812.00 147,594.28 924,406.28

TOTAL CAPITOL 3     943,062.00 179,181.78 1,122,243.78

4.1 Construc ii i instala ii 101,580,694.24 19,300,331.90 120,881,026.14

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 47,038,325.44 8,937,281.83 55,975,607.27

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 54,542,368.80 10,363,050.07 64,905,418.87

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale 0.00 0.00 0.00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care 

necesit  montaj
0.00 0.00 0.00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care nu 

necesit  montaj i echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investi ie : "Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) - Obedin - Mih i a - Potmel u - Co ofenii din Dos - Scaie ti - 

Valea lui P tru - Salcia - Arghetoaia (DJ606C) - Iord che ti - Piria - lim.jud. Mehedin i, km 0+000 - km 43+226"

LOT 2 - km 18+255 (intersec ie cu DJ606F) - km 43+226 (lim. jud. MH.)

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor i a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Anexa nr. 1

la H.C.J.D. nr. .............

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investi ia de baz

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare i asisten  tehnic

Capitolul 1

Cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

ANEXA nr. 2

la H.C.J.D. nr. .............



4.5 Dot ri 0.00 0.00 0.00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      101,580,694.24 19,300,331.90 120,881,026.14

5.1 Organizare de antier 1,025,128.13 194,774.35 1,219,902.48

5.1.1
Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de 

antier
1,015,806.94 193,003.32 1,208,810.26

5.1.2 Cheltuieli conexe organiz rii antierului 9,321.19 1,771.03 11,092.22

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 1,129,414.01 0.00 1,129,414.01

5.2.1
Comisioanele i dobânzile aferente creditului b ncii 

finan atoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferent  ISC pentru controlul calit ii lucr rilor de 

construc ii
513,370.01 0.00 513,370.01

5.2.3

Cota aferent  ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucr rilor de 

construc ii

102,674.00 0.00 102,674.00

5.2.4 Cota aferent  Casei Sociale a Constructorilor - CSC 513,370.01 0.00 513,370.01

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de 

construire/desfiin are
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse i neprev zute 5,219,149.31 991,638.37 6,210,787.68

5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 12,500.00 2,375.00 14,875.00

TOTAL CAPITOL 5      7,386,191.46 1,188,787.72 8,574,979.18

6.1 Preg tirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 109,987,447.69 20,683,026.40 130,670,474.09

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 102,674,001.18 19,508,060.22 122,182,061.40

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 130,670,474.09

buget de stat 129,495,488.09

buget local 1,174,986.00

Preturi f r  TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 47,038,325.44 54,542,368.80

Valoare investitie 50,931,187.24 59,056,260.45

Cost unitar aferent investi iei 2,028,807.65 2,352,464.17

Cost unitar aferent investi iei (EURO) 410,540.22 476,033.87

Data 18/11/2022

Curs Euro 4.9418

Valoare de referin  standard de cost (km) 25.104

Proiectant:

RIA DESIGN CONSULTING SRL

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli




