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PROIECT DE HOTĂRÂRENR.
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţiifinanţat prin Programul

Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Bueșşti — lvănești — lon Ghica — Ciulniţa

— Cosâmbești — Mărculești, km 57 + 000 — km 84+000”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. o,n4 din 2 02 .2024 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa, U

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 141 din 30.10.2019 privind aprobarea

cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare

Locală „Modernizare -DJ-201 -Buești — lvănești —  lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești —

Mărculești, km 57 + 000 — km 84+000“;

- Hotărârea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. /____2024 privind aprobarea

devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoaneși a indicatoriulor tehnico —

economici, faza -execuţie, pentru :obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești —

Ivăneşti — lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57 + 000 — km 84+000”;

- Contractul de- lucrări pentru lotul II nr. 5206/2021-X din 02.03.2021 încheiat de

Judeţul Ialomiţa cu Asocierea S.C. Drumuri şi Poduri S.A. și S.C. ltaro S.R.L. și Acordul

contractual nr. 5202/2021-T din 02.03.2021,

-=.Contractul- de: lucrări pentru lotul IV nr. 5207/2021-L din 02.03.2021 încheiat de

Judeţul lalomiţa cu Asocierea. S:C. Drumuri și Poduri S.A. și S.C. All Construct Sud S.R.L. și

Acordul contractual nr. 5204/2021-V din 02.03.2021,

- Raportul pp14/4777) din-23.03.2021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei pentru urbanism,

:i-amienajatea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişiturism;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei economico —financiare

şi agricultură,

În conformitate cu :
- 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 modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Viceprim - ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a

Conslliui Judetean Ialomita
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Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și

Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si

sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală,

pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 — 2020,

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului lalomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont

2013-2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

„privind Coduladministrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiţii finanțat prin Programul

. Naţional de Dezvoltare Locală„Modernizare D] 201 Buești — lvâănești — Ion Ghica — Ciulniţa

-— Cosâmbeşti — Mărculești, km 57 + 000 — km 84+000”, cu suma 2.860.443,78 lei cu TVA, din

care:

a)  67.134,69,69 lei cu TVA,reprezintă cheltuieli efectuate până la data de 17.03.2021

*b] 2.793.309,09 lei cu TVA, suma necesară pentru finalizarea investiţiei.

„. Art.2 Sumaspecificată la art. 1. va fi prevăzută în bugetul general al județului

Ialomiţa.

„Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

ps "Art 4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului

Judeţean lalomița.nr..141din 30.10.2019 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de

învestiții finanţat prin Programul Naţionai de Dezvoltare Locală Etapa a !! „Modernizare

"DJ 201 Buești — lvănești— lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57 + 000 — km

84+000“

„Art. 5 Prin grijaSecretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi

comunicată : Ministrul _ Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, direcțiilor de

„specialitate implicate, Instituţiei-Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-

ul Consiliului Judeţean lalomiţa, secțiunea “Monitorul Oficial a! Judeţului ”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului al Ialomiţa

Adrian —Robert IONESCU

Rd/Oc
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REFERAT DE APROBARE
-a proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivulde investiţii finanțat

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare D] 201 Buești — lvănești — lon

Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57 + 000 — km 84-+000”

Prin proiectul de: hotărâre supus dezbaterii se propune privind aprobarea cofinanţării

pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Etapa a |!

“Modernizare DJ] 201 Buești — lvănești— lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57 +

000 — km 84+000”.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141 din 30.10.2019 s-a aprobat

cofinanţarea pentru: obiectivul de. investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare

Locală „Modernizare DJ 201:Buești —lvănești — lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești,

km 57 + 000 — km 84+000”.

Pentru realizarea lucrărilor la obiectiv, după finalizarea procedurilor de achiziţie, în data

de 02,03;2021 Judeţul Ialomiţa a încheiat acord contractual și contracte de lucrări cu Asocierea

aus S.C. Drumuri și Poduri-S.A. și. S.C...Itaro S.R.L., respectiv Asocierea S.C. Drumuriși PoduriS.A. și

S.C. All Construct Sud S.R.L.

Conform art. .12 :alin. (4)- din :Normele metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului

- nățional dedazvoltare locală, aprobate prin ordinul 1851/2013 ” După încheierea contractelor

de achiziție, precum şi a actelor adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează

corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/iudeţean şi îl transmit

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi- Administraţiei, însoţit de contractele de achiziţii

publice şi actele adiţionale, după caz.”

Astfel, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a aprobat actualizarea devizului

general, a devizelor pe două tronsoaneși a indicatorior tehnico — economici, faza execuţie,

pentru obiectivul de investiţii

Potrivit art. 8 alin. (2) din Normele metodologice mai sus indicate ” Categoriile de

cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru

Consiliui Judetean Ialomita
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obținerea terenului şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a

lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, documentaţii-suportşi cheltuieli

pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, expertizele tehnice şi/sau audit energetic,

asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea

procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane,

cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar,

cheltuieli pentru informare şi publicitate,”

„Întrucât realizarea. acestui proiect investiţional este cofinanţată de către Ministerul

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală,

având în vedere legislaţia specifică acestui program naţional se impune concomitent cu

actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici să se actualizeze și cotele de

cofinanţare rezultate în urma atribuirii contractului de achiziţie publică de execuţie de lucrări.

în condiţiile de mai sus, a rezultat modificarea cofinanţării Judeţului Ialomiţa pentru

obiectivul de investiţii, respectiv a scăzutde la valoarea de 7.425.765,84 lei cu TVA, sumă

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141 din 30.07.2019, la 2.860.443,78 lei

'cu TVA, compusă din: 67.134,69 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli efectuate până la data de

17.03.2021 și 2.793.309,09 lei, reprezentând suma necesară finalizării investiţiei.

În raportul direcţiei de specialitate sunt detaliate elementele de necesitate și

oportunitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre, în ceea ce

privește structura valorii -principalilor indicatori tehnico-economici și a valorii contribuţiei

financiarea judeţului lalomiţa la realizarea obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum şi a

cheltuielilor pentru rest de executat.

Constatând că sunt îndeplinite..condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAYBL

Redactat,
Ţeodorescu Gabriela - Virginia
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Raport

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții

finanţatprin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizarea DJ 201 Bueşti —

Ivănești — Ion Ghica — Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57+000 — km

84+000»

Obiectivul de investiţii „Modernizarea DJ 201 Buești — Ivăneşti — Ion Ghica —

Ciulniţa — Cosâmbești — Mărculești, km 57+000 — km 84+000” este inclus în lista

obiectivelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Etapa II, conform

contractului de finanţare nr. 2651 din data de 13.11.2017 — încheiat cu Ministerul

- Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.141/30.10.2019 privind aprobarea cofinanţării,

pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea DJ] 201 Bueşti — Ivăneşti — lon Ghica —

Ciulniţa — Cosâmbeşti — Mărculești, km 57+000 — km 84+000”

- Prevederile Legii 273/2006 — legea finanțelor publice locale;

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernuluinr. 28 / 2013;

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi

Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi

sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală

pentru Județul Ialomiţa, în perioada 2017-2022, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art.10 alin (6) din Ordinul nr. 1851 / 2013, privind punerea în aplicare a

O.U.G nr. 28 / 2013 - conform cărora: în vederea încheierii contractului de finanțare

multianual, pentru obiectivele de investiţii în continuare, Consiliul Judeţean Ialomiţa,în

calitate de beneficiar trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Administrației Publice ( actual M.D.L.P.A.) documente care să prezinte stadiul fizic

Consiliul Judetean lalomita

MAMI
       



realizat, devizul general actualizat şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat,

defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea de aprobare a

indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea consiliului județean de asigurare a

finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu sefinanţează de la bugetul de stat prin

program, prevăzute la art. 8 alin (2) din Ordinul mai sus amintit, precum și contractele de

achiziţii publice, inclusiv actele adiționale încheiate;

- Contractul de lucrări pentru Lot III nr. 5206/2021-X/02.03.2021 încheiat cu Asocierea

formată din SC DRUMURI ȘI PODURI SA și SC ITARO SRL, respectiv Acordul

Contractual nr.5202/2021-T/02.03.2021 încheiat cu aceiaşi antreprenori;

- Contractulde lucrări pentru LotIV nr. 5207/2021-L/02.03.2021 încheiat cu Asocierea

formată din SC DRUMURI ȘI PODURI SA și SC ALE CONSTRUCT SUD SRL,

respectiv Acordul Contractual nr.5204/2021-V/02.03.2021 încheiat cu aceiaşi

antreprenori;

S-a actualizat devizul general compus din:

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

„Modernizarea DJ] 201 Bueşti — Ivăneşti — lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbeşti —

Mărculești, km 57+000 — km 84-+000” Tronson KM 57+000 - KM 72+620 ;

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

„Modernizarea DJ] 201 Bueşti — Ivăneşti — Ion Ghica — Ciulniţa — Cosâmbeşti —

Mărculeşti, km 57+000 — km 84+000”, Tronson KM 74+852 - KM 84+000;

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

„Modernizarea DJ 201 Bueşti — Ivăneşti - Ion Ghica — Ciulniţa — Cosâmbeşti —

Mărculești, km 57+000 — km 84-+000” defalcat pe surse de finanțare — Buget de Stat/

Buget Local.

Astfel, valoareatotală a investiţiei potrivit Devizului General actualizat ca urmare

a atribuirii contractelor de lucrări, se modifică de la 39.064.824,14 lei cu TVA - la

33.174.955,32 lei cu TVA, din care Construcţii Montaj (C+M): 30.440.653,89 lei cu

TVA

Valoarea potrivit contractului de finanţare de la bugetul de stat M.D.L.P.A prin

Programul Naţional de Dezvoltare Locală EtapaII este de 31.637.058,30 lei cu TVAiar,

potrivit Devizului General actualizat — valoarea cheltuielilor aferente contribuţiei de la

Bugetul de Stat este de —30.314.511,54 lei cu TVA.



Având în vedere cele menţionate, supunem spre aprobare modificarea cofinanțării

- Judeţului Ialomiţa pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea DI] 201 Buești — Ivăneşti —

lon Ghica — Ciulniţa — Cosâmbeşti — Mărculești, km 57+000 — km 84+000” de la

7,427.765,84 lei cu TVA (aprobată prin H.C.J. nr.141/30.10.2019) la 2.860.443,78 lei cu

TVA, compusă din: |

67,134,69 lei cu TVA — cheltuieli efectuate până la data de 17.03.2021

2.793.309,09 lei cu TVA - necesară pentru finalizarea investiţiei.

Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat şi Devizul defalcat pe surse

de finanţare (buget de stat și buget local).

Director Executiv,

Vlad Cristian -

Î/Red:AR


