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ProiectdeHOTARAREnr  4  

privind aprobarea cofinantă rii  pen  tru obiectivul de investitii finantat prin 
Programul National de Dezvoltare Locale; „Modernizare DJ 201 Bueş ti lveineş ti 

Ion Ghica — Ciulnita Cosambe ş ti Meirculeş ti, km 57 + 000 — km 84+000" 

Consiliul Jude tean lolomiţ a, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. X32Xte •9002/ ^ 	in 1, -09.200  al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examinand: 
- Hotă rdrea Consiliului  Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 58 din 30.03.2021 privind aprobarea 

cofinantă rii  pen tru obiectivul de investi ţ ii finan ţat prin Pro gramul National de Dezvoltare 
Locală  „Modernizare DJ 201 Buesti — Iv ă neş ti — Ion Ghica — Ciulni ţ a Cos6mbe ş ti — 
Mă rcule ş ti, km 57+ 000— km 84+000"; 

- Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomito nr. 	 din  04, to. 20 21  privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe dou ă  tronsoane ş i a indicatoriulor 
tehnico economici, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare pen tru 
obiectivul de investitii „Modemizare DJ 201 Bue ş ti Ivă neş ti — Ion Ghica Clulni ţa — 
Costimbe.,sti — Mă rculeş ti, km 57 + 000— km 84+000"; 

- Con tractul de lucră ri pentru lotul III nr. 5206/2021-X din 02.03.2021 incheiat de 
Judetul lalomiţ a cu Asocierea S.C. Drumuri i Poduri S.A. ş i S.C. !taro S.R.L. 	Acordul 
contractual nr. 5202/2021-T din 02.03.2021; 

- Contractul de lucră ri pentru lotul IV nr. 5207/2021-L din 02.03.2021 incheiat de 
Judetul lalomita cu Asocierea S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. si S.C. All Construct Sud S.R.L. si 
Acordul contractual nr. 5204/2021-V din 02 03.2021; 

- Raportul de specialitate nr.023 2'0 	-AI din  5.0.09.2o 2A 	al Directiei Investitii ş i 
Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	 din 	  al Cornisiei pen tru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protecţ ia mediului ş i turism; 

- Avizul nr. 	  din 	  al Comisiei economico 	financiare ş i 
agricultură , 

În  conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică  rile 51 complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgen ţă  a Guvernului nr. 28/2013 pen tru oprobarea 
Programului national de dezvoltare local ă , cu modifică rile i cornplet ă 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 ă  a 

Cons lot Judetean lalomita 
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Guvemului nr. 2872013 pen tru aprobarea Programului national de dezvoltore local ă , 
republicat, cu modific ă  rile si cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ord/nut Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Pub/ice si 
Fondurilor Europene nr. 345072017 privind aprobarea listei objective/or de investitli Si 
sumele alocate acestoro pen tru finantarea Pro gramului national de dezvoltare local ă , 
pentru judetul lalomita, în perioado 2017 — 2020, 

prevederile Legii nr. 27372006 privincl finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei Guvemului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea 
unor m ă suri fiscal-bugetare. 

În temeiul art. 195 alin. (1) lit, a) din Ordonanto de Urgent ă  a Guvernului nr. 5772019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i conipletă rile ulterioare, 

HOT Ă RA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  cofinantarea obiectivului de investitii finanrat prin Pro gramul 
National de Dezvoltare Local ă  „Modernizare al 201 Buesti — ivă nesti — ion Ghica — Clulnita 
— Cosamba,sti Mă rculesti, km 57 + 000— km 84+000", cu suma 3.086.453,86 lei cu TVA, din 
care: 

a) 284.130,64  tel cu TVA, reprezint ă  cheltuieli efectuate Oa la data de 29.09.2021 
b) 2.802.323,22 lei cu TVA, sutra necesară  pentru finalizarea investitiei. 

Art.2 Suma specIficat ă  la art. 1 va fi prev ă zută  în bugetul general at judetului 
/atom i ţ a. 

Art. 3 Prezenta hot ă retre devine obligatorie si produce efecte de to data cornunic ă rii. 

Art. 4 Cu data intră rii Tn vigoare a prezentei hot ă ră ri se abrog ă  Hotă ră rea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 58 din 30.03.2021 privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de 
investitii finantat prin Pro gramul National de Dezyoltare Local ă  Etapa a il „Modemizare 
Di 201 Buesti Ivă nesti — Ion Ghica Ciulnita — Cos ă mbesti — Mă rculesti, km 57 + 000 — km 
84+000" 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă ră re va 
fi cornunicată  Ministrul Dezvoltă rii, Lucră rilor Pub/ice  i Administratiei, directillor 
de specialitate implicate, Institutlei Prefectului — Judetul urn-0nd a fi publicat ă  pe 
site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial at Judetului ". 

PREgDINTE, 
Avizat  pen  tru legalitate, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomira 
ADRIAN ROBERT IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hot ă r ă re privind aprobarea cofinant ă ril pentru oblectivul de investitii finantat 

prin Programul National de Dezvoltare Local ă  „Modernizare DJ 201 Buesti Iv ă ne ş ti — Ion 

Ghica — Ciulnita Cos ă nnbe ş ti — M ă rcule ş ti, km 57 + 000 — km 84+000" 

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

pentru obiectivul de investitii finantat prjn Programul National de Dezvoltare Local Etapa a II 

„Modernizare DJ 201 Bue ş ti — Iv ă ne ş ti — Ion Ghica Ciulnita Cos ă mbesti — M ă rcule ş ti, km 57 + 

000 — km 84+000". 

Prin Hot ă r ă rea Consiliului Judetean lalomita nr. 58 din 30.03.2021 s-a aprobat 

cofinantarea pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare 
Local ă  „Modernizare DJ 201 Bue ş ti — iv ă nesti — Ion Ghica Ciulnita — Cos ă mbesti — M ă rculesti, 

km 57 +  000— km 84+000". 

Pentru realizarea lucr ă rilor la abjectly, dup ă  finalizarea procedurilor de achizitie, in data 

de 02.03.2021 Judetul lalomita a incheiat acord contractual si contracte de lucr ă ri Cu  Asocierea 
S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. ş i S.C. Itaro respectiv Asocierea S.C. Drumuri ş l Poduri S.A. ş i 

S.C. All Construct Sud 

Conform art. 12 ann. (4) din Normele metodologice pentru punerea Tri aplicare a 

prevederilor Ordonantel de urgent ă  a Guyernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare local ă , aprobate prin ordinul 1851/2013 " După  incheierea contractelor 
de achizitie, precum 51 a actelor aditionale la acestea clac ă  este cazul, beneficiarii actualizeaz ă  
corespunz ă tor devizul general, 11 aprob ă  prin hotă rare de consiliu local/judetean 5i transmit 
Ministerului Dezvoltă rii, Lucră rilor Pub/ice 5i Administratiel, Tnsotit de contractele de achizitii 
pub/ice 51 actele aditionale, după  cal" 

Astfel, prin hot ă r ă re a Consiliului Judetean lalomita s-a aprobat actualizarea devizului 
general, a devizelor pe dou ă  tronsoane ş i a indicatorior tehnico — economic', faza executie, 
pentru obiectivul de investitii 

Potrivit art. 8 alin. (2) din Normele hrietodologice mai sus indicate " Categorille de 
cheltuieli care nu se finanteciz ă  de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuiell pen tru 
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obtinerea terenului ş i amenajarea terenului, stud/lie de fezabilitate/documentatiile de avizare a 
lucră rilor de interventii, stud/lie de teren, stud/lie de specialitate, documentatii-suport ş i cheltuieli 
pen tru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii, expertizele tehnice ş i/sau audit energetic, 
asistenta tehnic ă , consultantă , taxe pen tru obtinerea de avize/acordurilautorizatii, organ izarea 
pro cedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli con exe organiz ă rii de ş an tier, comisioane, 
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pen tru probe tehnologice, teste ş i predare la beneficiar, 
cheltuieli pentru informare ş i publicitate." 

Întruc ă t realizarea acestui proiect investitional este cofinantat ă  de c ă tre Ministerul 
Lucr ă rilor Pubrice, Dezvolt ă rii ş i Administratiei prin Programul National de Dezvoltare Local ă , 
avă nd în vedere legislatia specific ă  acestui program national se impune conconnitent Cu 
actualizarea devizului general ş i a indicatorilor tehnico-economici s ă  se actualizeze ş i cotele de 
cofinantare rezultate in urma atribuirii contractului de achizitie public ă  de executie de lucr ă ri. 

Avand in vedere, intrarea 7n vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 

privind reglementarea unor m ă suri fiscal-bugetare, a devenit necesar ă  actualizarea devizelor ş i a 
indicatorilor tehnico-economici cu faza executie lucr ă ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, 
prev ă zuti in aceast ă  ordonant ă , pentru a acoperii cre ş terea costurilor cu materialele de 
constructii. 

În conditiile de mai sus, a rezultat nnodificarea cofinant ă rii Judetului ialomita pentru 

obiectivul de investip, respectiv a crescut de la valoarea de 2.860,443,78 lei cu TVA, sum ă  
aprobat ă  prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr.58 din 30.03.2021, la 3.086.453,86 lei 

Cu TVA, compus ă  din: 284.130,64 lei cu TVA, reprezent ă nd cheltuieli efectuate p ă n ă  la data de 
29.09.2021 ş i 2.802.323,22 lei, reprezent ă nd suma necesar ă  

În raportul directiei de specialitate sunt detaliate elementele de necesitate 

oportunitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hot ă r ă re, in ceea ce 
prive ş te structura valorii principalilor indicatori tehnico-economici ş i a valorii contributiei 

financiare a judetului lalomita la realizarea obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum ş i a 
cheltuielilor pentru rest de executat. 

Constat ă nd c ă  sunt indeplinite condiple de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă rârii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAW 

6,7 

Reductat, 
Ion Liliana 
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Raport 

la protectul de hotă ră re privind aprobarea cofinankirii perttru obiectivul de investiţ ii 

finantat prin Program!' National de Dezvoltare Local ă  „Modernizarea DJ 201 Bue ş ti — 

Ivdne ş ti — Ion Ghica Chdni ţ a — Costimbe ş ti — Marcule ş ti, km 57+000 — km 84+000" 

Obieetivul de investi ţ ii „Modernizarea DJ 201 Bueş ti — Iv ă ne ş ti — Ion Ghica 

Cosă mbe ş ti M ă rcule ş ti, km 57+000 — km 84+000" este inclus in lista 

obiectivelor finan ţ ate prin Pro gramul National de Dezvoltare Local ă  Etapa II, conform 

contractului de finantare nr. 2651 din data de 13.11.2017 — incheiat cu Mini sterul Lucr ă rilor 

Publice, Dezvolt ă rii ş i Administratiei. 

- Având in vedere: 

Hot ă rfirea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.58/30.03.2021 privind aprobarea cofinant ă rii 

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

„Modernizarea DJ 201 Bue ş ti — Ivăne ş ti — Ion Ghica — Ciulni ţa Cos ă mbe ş ti Mă rculeş ti, 

km 57+000 — km 84+000" 

Prevederile Legii 273/2006 — legea finantelor publice locale; 

Prevederile Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 28 / 2013; 

Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administra ţ iei Publice ş i 

Fondurilor Europene nr.3450/2017 ptivind aprobarea listei obiectivelor de investifii 

sumelor aloeate acestora pentru finantarea Pro gramului National de Dezvoltare Local ă  

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

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

nr. 28 / 2013 - conform c ă rora: Tn vederea incheierii contraetului de finan ţ are multianual, 

pentru obiectivele de investi ţ ii in continuare, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, in calitate de 

beneficiar trebuie s ă  transmit ă  Ministerului Dezvolt ă rii Regionale i Administra ţ iei Publiee 

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

actualizat ş i/sau devizul general pentru incr ă rile rest de executat, defalcat pe categorii de 

ConSiliu l JOeterl lalcninita  
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lucră ri si categorii de cheltuieli, hot ă ră rea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

actualizati, hot ă rarea consiliului jude ţ ean de asigurare a finan ţă rii pentru categoriile 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 achizitii publice, inclusiv actele 

adi ţ ionale incheiate; 

Intrarea  n vigoare a Ordonan ţ ei de Guvem nr.15/30.08.2021 — privind reglementarea 

unor mă suri fiscal-bugetare, potrivit c ă reia pentru obiectivele de investi ţ ii finan ţ ate 

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 constructii; 

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

determinat cantitativ ş i valoric la data de 14.092021, potrivit c ă rora 

Lot III — valoarea restului de executat: 12.857.429,02 lei ( exclusiv TVA) 

Lot IV — valoarea restului de executat: 9.842.401,41 lei ( exclusiv TVA) 

Comunic ă rile Antreprenorului nr.22137/ 2021-P ş i nr.221411 2021-N din data de 

16.09.2021, prin care solicit ă  ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele de 

constructii pentru restul r ă mas de executat 	Lotul III ş i Lotul IV. Din adresa 

antreprenorului rezult ă : pentru Lot III — valoare ajustat ă  aplicată  restului de executat la 

data de 14.09.2021: 13.686.339,87 lei ( exclusiv TVA); 

pentru Lot IV - valoare ajustat ă  aplicată  restului de executat la 

data de 14.09.2021: 10.476.935,21 lei ( exclusiv TVA); 

S-a actualizat devizul general compus din: 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modemizarea DJ 201 Bue ş ti — Iv ă ne ş ti — Ion 

Ghica — Ciulnita Cos ămbeş ti — M ă reule ş ti, km 57+000 — km 84+000" cuprinz ă nd 

ajustarea valorii materialelor pentru restul de executat conform OG 15/2021,Tronson KM 

57+000 - KM 72+620,; 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modemizarea DJ 201 Bue ş ti — Iv ă nesti — Ion 

Ghica — Ciulniţ a Cosambesti — M ă rcule ş ti, km 57+000 — km 84+000", cuprinzdnd 

ajustarea valorii materialelor pentru restul de exeeutat conform OG 15/2021, Tronson KM 

74+852 - KM 84±000; 

o Deviz general al obiectivului de investi ţ ii „Modemizarea DJ 201 Buesti — 

Ivă ne ş ti — Ion Ghica — Ciulni ţ a Cos ă mbesti — Mă rculeş ti, km 57+000 — km 84+000" pe 

surse de finantare, cuprinzand ajustarea valorii materialelor pentru restul de executat 

conform OG 15/2021 ; 



Astfel, valoarea totald estimat ă  a investitiei potrjvit 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 33.174.955,32 lei cu TVA — la 35.131.725,87 
lei cu TVA din care Constructii Montaj (C+M): 32.191.253,23 lei cu TVA. 

Valoarea cheltuielilor eligjbile potrivit Devizului General actu.alizat cu ajustarea 

valorilor la materialele de constructii, care se pot finanta de la bugetul de stat prin Programul 

National de Dezvoltare Local ă  Etapa II se modified de la 31.637.058,30 lei cu TVA — la 

32.045.272,01 lei cu TVA; 

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre aprobare modifiearea cofinant ă rii 

Judetului Iaiomita pentru objectival de investitii „Modernizarea DJ 201 Buestj — Ivdne ş ti — Ion 

Ghjca — Ciulnita — Cos ă mbe ş ti — M ă rculesti, km 57+000 km 84+000" de la 2.860.443,78 lei 

cu TVA (aprobatd prin H.C.J. nr.58/30.03.2021) — la 3.086.453,861ei cu TVA, compusâ din: 

284.130,64 lei cu TVA — cheltuieli efectuate p ă nd la data de 29.09.2021 

2.802.323,22 lei cu TVA - necesar ă  pentru finalizarea investitiei. 

Anexdm prezentului raport Devizul General actualizat Cu ajustarea valorilor la 

materialele de constructfi i Devizul General defalcat pe surse de finantare (buget de stat ş i 

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

15/2021. 

Director Executiv, 

Vlad Cristian 

kted( 
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