ROMÂNIA
JUDEŢUL O L T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IANCU JIANU

HOTĂRÂREA
privind instrumentarea proiectului
"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT,,
în temeiul:
art.120 si art.121 alin(1) si (2) din Constituţia României .republicata;
art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin.(2), art. 1166 si următoarele din.Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicata,cu
modificările si completările ulterioare,referitoare la contracte si convenţii;
analizând prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Sub-Masurii 7.2 „Investiţii in
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica" , măsură a Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare
Rurala (PNDR);
luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
luând act de Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
ţinând seama de Ordin nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi
avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de
intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative
consemnând datele statistice cuprinse in Recensământul populaţiei si locuinţelor 2011;
luând la cunoştinţă conţinutul referatului de aprobare al primarului comunei IANCU
JIANU, judeţul OLT, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 988 /2017, de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 989/2017, precum şi de raportul comisiilor de specialitate a Consiliului
Local,nr. 1022,1031,1033/2017
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,a prevederilor art.36 alin(2) lit.b si d ,art.45 alin.(1) si art.115 alin(1) lit.b din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicata,cu modificările si completările
ulterioare
CONSILIUL LOCAL A L C O M U N E I
IANCU JIANU
J U D E Ţ U L OLT
adoptă prezenta hotărâre,

Art. 1. Se aprobă instrumentarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT,, in cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala" (FEADR) implementat prin Programul Natjonal de Dezvoltare Rurala" (PNDR) 2014-2020, SubMasura 7.2 „Investiţii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica".
Art. 2. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potenţialul economic al investiţiei "MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT,, asa cum rezulta din
analiza documentaţiei tehnico-economice aferenta investiţiei.
Art.3. Comuna IANCU JIANU are un număr de 4118 locuitori, consemnat in urma
Recensământului Populaţiei din anul 2011, acesta reprezentând numărul de locuitori deserviţi de
investiile prevăzute in cadrul proiectului.
Art.4. Lucrările sunt prevăzute în bugetul local al comunei IANCU JIANU, in conformitate cu
legislaţia in domeniu, pentru perioada de realizare a investiţiei.
Art.5. Consiliul Local IANCU JIANU îşi asuma angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în
conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.
Art.6. Consiliul Local IANCU JIANU se angajează sa asigure funcţionarea investiţiei la parametrii
proiectaţi si sa suporte cheltuielile de intretinere a investiţiei, pe o perioada de cel puţin 5 ani
de la data efectuării ultimei plaţi a proiectului.
Art. 7. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.8 Consiliul Local IANCU JIANU îl desemnează pe domnul MUNTEANU PAULICA având funcţia
de primar, să reprezinte comuna IANCU JIANU în cadrul activităţilor generate de proiectul
aprobat la Art.1.
Art. 9 Se aproba realizarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără a fi percepute
taxe.
Art. 10. Se aproba Studiul de fezabilitate împreuna cu indicatori tehnico-economici si Cererea
de finanţare aferenta investiţiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IANCU
JIANU, JUDEŢUL OLT,,.
Art. 1 1 . Consiliul local IANCU JIANU îşi ia angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, din
sursele bugetului local, asumandu-si obligatja de excludere a oricărei contribuţii publice directe
de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează" a se realiza, platjle pentru cheltuielile
neeligibile urmând sa"fie efectuate numai din surse proprii sau atrase.
Art. 12. Se aprobă delegarea domnului MUNTEANU PAULICA având funcţia de primar pentru a
reprezenta comuna IANCU JIANU pentru relatja cu AFIR în derularea proiectului "MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT,, în calitate de
reprezentant legal.

Art. 13. Prezenta hotărâre se va inainta:
Instituţiei Prefectului - judeţului OLT,
Consiliului Judeţean OLT,
- Compartimentului de Achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei IANCU JIANU,
- Primarului comunei IANCU JIANU pentru ducerea la indeplinire;
Se va afişa pentru publicitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Donanj Dumitru

Contrasemnează:
SECRETARUL
Comunei lancu Jianu
P r e d a ; Rotikfa

Nr. 4 din 27.02. 2017

Aprobata in şedinţa din 27.02.2017 cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi

ANEXA NR.1
La Hotărârea nr.4 /27.02.2017
Privind instrumentarea proiectului
"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT,,
Lucrările de modernizare sunt amplasate in comuna IANCU JIANU , judeţul OLT, pe străzile:
în satul lancu Jianu
-strada Lilieci în lungime de 177 m
-strada Craiovei în lungime de 181 m
-strada Loşca în lungime de 313 m
-strada Islazului în lungime de 415 m
-strada Alunişului în lungime de 469 m
-strada Măceşului în lungime de 455 m
-strada Narciselor în lungime de 248 m
-strada Salcâmilor în lungime de 181 m
-strada Barbu Ştirbei în lungime de 107 m
-strada Bujorului în lungime de 312 m
-strada Liceului în lungime de 258 m
-strada Palatului în lungime de 182 m
-strada Morii în lungime de 470 m
-strada Trandafirului în lungime de 740 m
-strada Teiului în lungime de 212 m
-strada Primăverii în lungime de 602 m
-strada Răsăritului în lungime de 359 m
-strada Spicului în lungime de 301 m
-strada Fântâna Mare în lungime de 157 m
în satul Dobriceni
-DS 66 în lungime de 149 m
în satul Preoţeşti
-strada Cireşului în lungime de 313 m
Lungime totala = 6601 m
Sistemul rutier
Structura rutieră adoptată este următoarea:
-Strat de fundaţie din balast, sort 0-63 mm, de 25 cm grosime după compactare, grad de
compactare 98 %.
-Strat de piatră spartă împănată de 12 cm grosime după compactare.

-Strat de bază din mixtură asfaltică tip BADPC20 de 5 cm grosime.
-Strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime.
Prin modernizarea drumurilor propuse prin proiect se asigura legătura cu principalele cai
rutiere: drumurile judeţene DJ643, DJ643E şi DJ651B şi drumurile comunale DC191 şi DC9C.
Populaţia comunei Iancu Jianu este, conform Recensământului din 2 0 1 1 , de 4.118 locuitori.
Prin modernizarea drumurilor propuse prin proiect se asigura accesul direct la un număr
de şapte investiţii sociale si de interes public:
-strada Loşca - Şcoala generală clasele I-VIII;
-strada Liceului - Liceul tehnologic Iancu Jianu;
- D S 66 - Biserica Sf Paraschiva
- cimitir;
-strada Cireşului - Biserica Sf. Ioan Botezătorul;
-strada Barbu Ştirbei - Parc
- loc de joacă.
Prin modernizarea drumurilor propuse prin proiect se accesibilizeaza direct o investiţie
finanţata din fonduri europene:
-strada Salcâmilor - SC VALCONS TOTAL PREST SRL
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
l.Valoare totală (inclusiv T.V.A.)

5.373.915 lei
1.183.943

(în preţuri 01 ianuarie 2017 -l euro = 4,5390 lei)
euro
din care C + M

4.941.875 lei(1.088.759 euro)

2. Eşalonarea investiţiei
Anul I - investiţie
din care C + M
3. Durata efectivă de realizare a investiţiei

5.373.915 lei(l. 183.943 euro)
4.941.875 lei(1.088.759 euro)
10 luni

4. Capacităţi fizice şi valorice
- lungime drum
-costul pe 1 km drum (inclusiv TVA)
din care C + M

6,601 km
814.106 lei(179.358 euro)
748.655 lei(164.938 euro)

-costul unitar pe 1 km drum fără T.V.A
(cap.4.1.-Construcţii şi instalaţii)

622.893 lei(137.231 euro)

-costul unitar pe 1 km drum fără T.V.A
(cap.4.1.1.-sistem rutier + şanţuri)

513.213 lei(113.067 euro)

conform H.G.363/2010 privind standardele de cost

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOGARU DUMITRU

SECRETAR,
PREDA ROD1CA

