
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL PLENITA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului 
„Modernizare DJ 561 A, Moţăţei (intersecţie DN 56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. 

Jud. Mehedinţi, tronson 2”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

 
 Consiliul Local Plenita, întrunit în ședință ordinară in data de 18.07.2018; 
 având în vedere raportul inregistrat sub nr. 8188 din 11.07.2018, privind aprobarea 
proiectului „Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa 
– Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, ce urmează a fi finanțat 
în cadrul Programului Operaţional 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, 

în baza art. 41 - 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare;  

în temeiul art. 36, alin.(2), lit. e), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. c) si art. 45, alin. (2), lit. 
f) coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – 
Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2”, în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operaţional 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, nr. apelului de proiecte POR 2017/6//6.1/SUERD/1. 
 

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 91.176.413,10 lei 
(inclusiv TVA) 

 
ART. 3. Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 26573/19.12.2017 între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Dolj - Liderul de parteneriat şi Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Moțăței (Partener 2), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea 
(Partener 3) și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenița (Partener 4) în vederea 
implementării în comun a proiectului, în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 
 ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ 

Teritoriale Județul Dolj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum total de 2.378.182,42 
lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 



ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata derulării 
proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Dolj. 

ART. 6. Se vor asigura de către UAT Județul Dolj, toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 
ART. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului  pe 

întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ 
Teritoriale Județul Dolj. 

 
ART. 8. Se împuternicește domnul Ion Prioteasa, în calitate de Președinte al 

Consiliului Județean Dolj, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 
numele Unității Administrativ-Teritoriale Județul Dolj-Lider de parteneriat şi al Partenerului. 

 
ART. 9 Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenita, reprezentată prin Primar 

Calafeteanu Mihai-Puiu, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           
CONTRASEMNEAZĂ, 

      Melusel  Meda Emilia                                                            SECRETAR, 

                                         Adrian Marian 
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