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H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017  

privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în 

valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.1468/2021 - H din 20.01.2021  al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea 
documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului 
istoric Orașul de Floci”; 

- Raportul de specialitate nr. 1497/2021 – F din 20.01.2021 al Direcţiei Investiții 
și Servicii Publice;   
 - Avizul nr. 1859/2021 - D din 25.01.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 2009/2021 - X din 26.01.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.1 

 

 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 

136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi 
a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și 
punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, litera a) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

”Art.2 a)  valoarea totală a investiţiei: 13.818.121,00 lei cu TVA, din care 

Construcţii Montaj (C+M) 11.525.360,70 lei cu TVA, potrivit Devizului General 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
 
Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiții și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
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MARIAN PAVEL 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                  Adrian Robert  IONESCU    
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