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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 26.03.2018 

privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul  
Național de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”   

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3985/2019 - X din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/26.03.2018 privind aprobarea 

cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;  
 - Raportul nr. 3986/2019 - L  din 22.02.2019  al Direcţiei Investiții și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 4042/2019 - P din 25.02.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr. 4049/2019 - J din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;  
- Raportul nr. 4190/2019 - X_din 26.02.2019 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură; 
 În conformitate cu: 

-   O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice            
nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 -  prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/26.03.2018 privind aprobarea 

cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, se modifică și se completează, 
după cum urmează: 

 

1. Articolul 1  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu suma de 

2.195.424,28  lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a investiției de 10.445.391,19 lei cu TVA” 

 

2. După punctul c)  al art. 1, se introduce lit. c¹) care va avea următorul cuprins: 

”c¹) Valoare cofinanțare decontată în perioada 20.03.2018-21.02.2019: 149.705,07 lei 

inclusiv TVA reprezentând următoarele: 
- 49.746,76 lei inclusiv TVA: Servicii elaborare proiect tehnic; 

- 28.454,80 lei inclusiv TVA: - Direcția Silvică Ialomița, contravaloare drept de folosință 
temporară teren silvic; 

- 20.906,57 lei (nu se aplică TVA) :Cotă 0,5% CSC; 
-13.708,80 lei inclusiv TVA: Costuri care nu se pot deconta de la bugetul de stat 

(cheltuieli conexe organizării de șantier, probe tehnologice). ” 

 

3. Litera d) se înlocuiește și va avea următorul cuprins: 
” d) Valoare cofinanțare rămasă de decontat :  84.219,29lei, inclusiv TVA. ” 

 

Art.II Valorile înscrise la literele a)-c) rămân neschimbate față de prevederile din H.C.J. 
nr.32/26.03.2018. 

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 

Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

 

 
                    Contrasemnează 

         Secretarul judeţului Ialomiţa 

               Adrian Robert IONESCU 
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