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PROIECT DE HOTARARE NR: 	 
privind aprobarea cofinant ă rii  pen  tru obiectivul de investitii finantat prin 

Pro  gramul National de Dezvoltare Locală  „Modernizare Di 201 : Tronson  I DN 2 
Cosereni — Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400" 

Consiliul Juderean 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	 /2021 -  p 	din rip ,09.2021 al 

Preş edintelui Consiliului Judetean 
Examinand: 
- Hotă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 56 din 30.03.2021 privind aprobarea 

cofinantă rii pentru obiectivul de investitii finanrat prin Programul National de Dezvoltare 
Locala „Modernizare DJ 201 Tronson 1 DN2 Coş ereni — Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 
35+400"; 

- Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 	 din 04.10.2021  privincl 
aprobarea actualiz ă rii devizului general, a devizelor pe dou ă  sectoore ş i a indicatorilor 
tehnico-economici, faza executie lucr ă ri, cu aplicarea coeficientilor  de  ajustare,  pen  tru 
obiectivul de investitii "Modemizare DJ 201 tronson 1 DN2 Coş ereni — Axintele — Drezu, km 0 
+ 000 km 35 + 400"; 

Contractul de lucră ri pentru Sector 1 nr. 5201/2021-F din 02.03.2021 incheiat de 
Judepl lalomita cu S.C. 40y1 Company Holding AG SRL ş i Acordul contractual nr. 5199/2021- 
Hdin 02.03.2021; 

- Contractul de lucră ri pentru Sector 11 nr. 5203/2021-H din 02.03.2021 incheiat de 
Judetul lalomita cu Oyl Company Holding AG S.R.L.  i  Acordul contractual nr. 5200/2021- 
Rdin 02.03.2021; 

Raportul de specialitate nr.  a .29, /2021 - 	din  30  .09.2021 al Directiei 
lnvestitii ş i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	/2021 — 	din 	.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amen  ajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului turism; 

- Avizul nr, 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei economico 
financiare ş i agricultur6, 

Tn conformitate Cu :  

- prevederile art. 173 alin.(1) lit, b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

prevederile Ordonantei de Urgent  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare local ă , cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 

prevederile Ordinului  Vice prim  - ministrului Dezvolt ă rii Regionale ş i Administratiei 
Publice nr.  1.851/2013  pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgent  a 
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Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
republicat, cu modific ă rile i completerrile ulterioare; 

- prevecterile Ordinul Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Pub/ice si 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si 
sum ele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare 
pentru judetul lalomita,  în perioada 2017— 2020, 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor 
meisuri fiscal-bugetare, 

rrs temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE 

Art.1 Se aprob ă  cofinantarea obiectivului de investitii finantat prin Pro gramul 
National de Dezvoltare Locales „Modernizare DJ 201 : Tronson 1 ON 2 Cosereni Axintele-
Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400", cu sumo 3.546.080,53 lei cu TVA, din care: 

a) 636.945,28 lei cu TVA, reprezintă  cheltuieli efectuate pan ă  la data de 29,09.2021 
b) 2.909. 135,25 lei cu TVA, suma necesar ă  pentru finalizarea investitiei. 

Art.2 Suma specificat ă  la art. 1 va fi prev ă zutei în bugetul general al judetului 
lalomita. 

Art. 3 Prezenta hot ă rare devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. 4 Cu data intră rii în vigoare a prezentei hot ă rari se abroger Hot ă rarea Consiliului 
Judetean lalomito nr. 56 din 30.03.2021 privind aprobarea Cofinanterril p6ntru obiectiviil de 
investitii finanrat prin Programul National de Dezvoltare Locale's „Modernizare DJ 201 
Tronson 101\12 Cosereni Axintele — Orezu, km 0 + 000— km 35+400". 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hot ă rare va fi 
comunicată  Ministrul Dezvolterrii, Lucr ă rilor Pub/ice  i Administratiei, directillor de 
specialitate implicate, lnstitutiei Prefectului —Judept ialomia , urmand a fi publicat ă  pe site-
ul Consiliului Judetean sectlunea "Monitorul Oficial al Judetutui ". 

PROEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 

Secretarul General al Judetului /alarm*, 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hot ă rke privind aprobarea cofinant ă ril pentru obiectivul de investitii finantat 

prin Programul National de Dezvoltare Local ă  „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Co ş ereni — 

Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400" 

Prin proiectul de hot ă r ă re supus dezbaterii se propune privind aprobarea cofinart ă rii 

pentru obiectivul de investitii finartat prin Programul National de Dezvoltare Local ă  
„Modernizare D1201 Tronson I DN 2 Co5ereni — Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400". 

Prin Hot ă r ă rea Consiliului Judetean lalomita nr. 56 din 30.03,2021 a fost aprobat ă  
cofinantarea pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare 

Local ă  „Modernizare DJ 201 Tronson I DN2 Co5ereni Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 
35+400", dup ă  finalizarea procedurilor de achizitie, ir data de 02.03.2021 Judetui Ialomita 5i 

incheierea acordurilor contractuale 5i contractele de lucr ă ri pentru cele dou ă  Sectoare ale 
tronsonului de drum cu S.C. 0y1 Company Holding AG S.R,L, 

Prin publicarea Ordonantei Guvemului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea 
unor m ă suri fiscal-bugetare a devenit necesară  actualizarea devizelor i a indicator//or tehnico — 
economic/ cu faza executie lucră ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare prev ă zup în această  
ordonant ă , pen tru a acoperli cre ş terea costurilor cu materialele de construct/i, numai in cazul 
con tractelor care nu aveau prev ă zută  form ă  de ajustare a pretului contractului sau dac ă  exista o 
asemenea formula s ă  nu fie stabilit ă  a perioad ă  de la care aceasta se aplică . 

Prin clispozitiile art. 2 alin. (10) ş i (12) din Ordonanta nr. 15/2021 au fast instituite 
termene scurte pentru punerea în aplicare, respectiv in termen de 1 5 zile de la intrarea acestei 
ordonante in vigoare contractantii aveau posibilitatea s ă  solicite ajustarea valorii aferente 
restului de executat, obligatie indeplinit ă  de aceş tia, iar in 15 zile de la expirarea perioadei 
pentru depunerea solicită rilor, autorită tile contractante s ă  incheie acte aditionale pentru 
ajustarea pre ţ ului contractului prin utilizarea formulei ş i a celorlalte prevederi din ordonantă . 

Acest obiectiv de investitii este finantat de la bugetul de stat prin Programul national de 
dezvoltare locală  51 de la bugetul judetean, iar din analiza efectucit i actualizarea devizelor a 
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rezultat o creş tere atat a cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de la bugetul de stat, c ă t i o 
modificare a cheltuielilor neeligibile care va fi suportat ă  de la bugetul judetului. 

Tri termenul prev ă zut la art. 3 alin. (4) din Ordonanta Guvemului nr. 15/2021 urmeaz ă  a fi 
Tncheiate acte aditionale la contractele de finantare Fntre ordonatorii principali de credite care 
gestionează  pro grame nationale ş i beneficiari. 

In vederea Fndeplinirii tuturor cerintelor Ordonantei Guvemului nr. 15/2021, precum ş i a 
prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordinul Vice prim — ministrului Dezvolt ă rli Regioncile 
Administratlei Pub/ice nr. 1851/2013 pen tru pun erea Fn aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgentă  a Guvemului nr. 28/2013 pen tru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 
republicat, cu modificerrile ş i cornpletă  rile ulterioare „ Duper Fncheierea contractelor de achizitie, 
precum ş i a actelor aditionale Jo aces tea dac ă  este cazul, beneficiarii actualizeaz ă  corespunzeitor 
devizul general, Fl aprober prin hot ă ră re de consiliu locaVjudetean ş i tl transmit Ministerului 
Dezvoltă ril, Lucrarilor Pub/ice ş i Administratiel, rnsotit de con tractele de achizitii pub/ice ş i actele 
aditionale, duper caz.„ 

Concomitent Cu  actualizarea devizului general ş i a indicatorilor tehnico-econonnici se 

impune actualizarea cotelor de cofinantare rezultate in urma aplic ă rii coeficientilor de ajustare 

aplica ţ i pentru restul de executat, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021. 

In condi ţ iile de mai sus a rezultat valoarea cofinant ă rii Judetului lalomita pentru 

obiectivul de investitii in sum ă  la 3.546.080,53 lei cu TVA, compus ă  din: 636.945,28 lei cu TVA, 

reprezent ă nd cheltuieli efectuate p ă n ă  la data de 29.09.2021 ş i 2.909.135,25 lei cu TVA, 

reprezent ă nd suma necesar ă  
În raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elementele care stau la baza propunerii 

spre aprobare a proiectului de hot ă r'ă re, in ceea ce prive ş te structura valorii principalilor 

indicator' tehnico-economici ĺ  a valorii contributiei financiare a judetului lalomi ţ a la realizarea 

obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum ş i a cheltuiellior pentru rest de executat. 

Constat ă nd c ă  sunt indeplinite condiVile de necesitate ş i de oportunitate, propun 

Consiliului Judetean lalomi ţ a adoptarea hot ă r ă rii 7n forma ş i continutul prezentate  în project. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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Raport 

la proiectul de hotarare privind aprobarea cofirtangirii pentru obiectivul de investirii 

finantat prin Progratnul National de Dezvoltare Locala „Modernizare DJ 201: Tronson I 

DN2 Cosereni - Axintele Orezu, km 0+000-km 35+ 400" 

Obiectivul de investitii „Modernizare DJ 201: Tronson I Đ N2 Cosereni - Axintele 

Orezu, km 0+000-km 35+ 400" este inclus in lista obiectivelor finantate prin Programul 

National de Dezvoltare Local ă  Etapa II, conform contractului de finantare nr. 3288 din data 

de 24.11.2017 — incheiat cu Ministerul Luer ă rilor Publice, Dezvolt ă rii ş i Administratiei. 

Având in vedere: 

Hotă rdrea Consiliutai Judetean Ialomita nr.56/30.03.2021 privind aprobarea cofinant ă rii 

pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Local ă  

„Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni - Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 

400"; 

Prevederile Legit 273/2006 — legea finantelor publice locale; 

Prevederile Ordonantei de Urgenţă  a Guvemului nr. 28 /2013; 

Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Publice ş i 

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

s-u.melor alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Local. 

pentru Judetul Ialomita, in perioada 2017-2022, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

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

nr. 28 / 2013 - conform c ă rora: in vederea ineheierii contractului de finantare multianual, 

pentm obiectivele de investi ţ ii in continuare, Consiliul Judetean Ialomita, in calitate de 

beneficiar trebuie s ă  transrnit ă  Ministerului Dezvolt ă rii Regionale i Administratiei Publice 

( actual M.D.L.P.A.) documente care s ă  prezinte stadiul fizic realizat, devizul general 

actualizat Wsau devizul general pentru lucr ă rile rest de executat, defalcat pe categorii de 

lucr ă ri ş i categorii de cheltuieli, hot ă rdrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
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actualizaţ i, hotă ră rea consiliului jude ţ ean de asigurare a finanţă rii pentru categorfile de 

cheltuieli care nu se finan ţ eaz ă  de la bugetul de stat prin program, prev ă zute la art. 8 alin 

(2) din Ordinul mai sus amintit, precum i contractele de achizi ţ ii pub lice, inclusiv actele 

adiţ ionale incheiate; 

Intrarea in vigoare a Ordonan ţ ei de Guvern nr.15/30.08.2021 — privind reglementarea 

unor m ă suri fiscal-bugetare, potrivit c ă reia pentru obiectivele de investi ţii finantate 

integral sau partial din fonduri publice, pre ţ ul contractelor de achizi ţ ie public ă  se 

ajusteaz ă  prin actualizarea pre ţ urilor aferente materialelor de construc ţ ii; 

Centralizatoarele de pl ăţ i intocmite de antreprenor pentru restul r ă rnas de executat, 

determinat cantitativ ş i valoric la data de 09.09.2021, potrivit c ă rora : 

Sector 1— valoarea restului de executat: 30.890.829,34 lei ( inclusiv TVA) 

Sector II— valoarea restului de executat: 22.780.646,24 lei ( inclusiv TVA) 

- Comunică rile Antreprenorului nr.21560/ 2021-M ş i nr.21558/ 2021-L din data de 

09.09.2021, prin care solicit ă  ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele de 

construcţ ii pentru restul 'Alms de executat 	Lotul I ş i Lotul II. Din adresa 

antreprenorului rezult ă : pentru Lot I — valoarea ajustat ă  aplicat ă  restului de executat la 

data de 09.09.2021: 32.882.330,22 lei ( inclusiv TVA); 

pentru Lot II - valoarea ajustat ă  aplicat ă  restului de executat la 

data de 09.09.2021: 24.249.291,73 lei ( inclusiv TVA); 

S-a actualizat devizul general compus din: 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 

Co ş ereni Axintele Orezu, km 0+000-km 35+ 400"; cuprinz ă nd ajustarea 

valorii materialelor pentru restul de executat conform OG 15/2021 5  Sector 1 KM 

0+000 - KM 20+000,; 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 

Co ş ereni Axintele Orezu, km 0+000-km 35+ 400", cuprinz ă nd ajustarea 

valorii materialelor pentru restul de executat conform OG 1512021, Sector 2 KM 

20+000 - KM 35+400; 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 

Co ş ereni - Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 400" pe surse de finantare, 

cuprinz ă nd ajustarea valorii materialelor pentru restul de executat conform OG 

15/2021 ; 



Astfel, valo  area total ă  estimat ă  a investitiei potrivit Devizului General actualizat cu 

ajustarea valorilor la materialele de constructii, prev ă zut in anexa care face parte integrant ă  din 

proiectul de hot ă rdre propus , se modified de la 78.635.880,63 lei cu TVA — la 82.359.758,05 

lei cu TVA din care Construc ţ ii Montaj (C+M): 77.198.424,42 lei Cu TVA. 

Valoarea contribu ţ iei de la bugetul de stat prin Prograrnul National de Dezvoltare Local ă  

Etapa II este de 81.196.829,04 lei cu TVA jar, potrivit Devizului General actualizat cu ajustarea 

valorilor la materialele de constructii — valoarea cheltuielilor aferente contributiei de la Bugetul de 

Stat este de — 78.813.677,52 lei Cu TVA. 

Având in vedere cele men ţ ionate, supunem spre aprobare modificarea cofinant ă rii Judeţului 

Ialomita pentru obiectivul de investi ţ ii „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni Axintele — 

Orezu, km 0+000-km 35+ 400" de la 3.415.053,74 lei cu TVA (aprobat ă  prin H.C.J. 

nr.56130.03.2021) — la 3.546.080,53 lei cu TVA, compus ă  din: 

636.945,28 lei cu TVA — cheltuieli efectuate pan ă  la data de 29.09.2021 

2.909.135,25 lei cu TVA - necesară  pentru finalizarea investitiei. 

Anex ăm prezentului raport Devizul General actualizat cu ajustarea valorilor la 

materialele de construc ţ ii ş i Devizul General defalcat pe surse de finan ţ are (buget de stat 

buget local), euprinzand ajustarea valorii materialelor pentru restul de executat conform OG 

15/2021. 

Director Executiv, 

Vlad Cristian 

Consilier DISP 

Samit Llihaela 
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