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PROIECT DE HOTARARE NR:
privind aprobarea modificării anexei la Hotăreirea Consiliului Judetean lalornita nr. 84 din
25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investitii
" Modernizare i reabilitare DJ 212: Limit ă judet Brăila - Luciu - Mihail Kog ălnkeanu intersectie DN 24. interseclie DJ 201 Lescusteni Platonegi - Movila Fetesti", cu
cornpletările ulterioare
Consiliul Jude ţean lalomita,
Avand Fn vedere:
Referatul de oprobare nr. 2
din
.2021 a Pre5edintelui Consiliului
Judetean laic mita,
Examinand:
Hotăr6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 84 din 25.06.2020 privind aprobarea
Note' conceptuale aferentă obrectivului de investitii " A7Wlet-nizare Preabrlitare DJ 212:
Limită judet Braila - Luciu - Mihail Kog ălniceanu - intersectie DN 24, intersec ţle DJ 201
Lăcusteni Platonesti - Movila - Fetesti";
- Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita privind aprobarea complet ă rii Notei
conceptuale aferent ă obiectivului de investitii " Modernizare í reabilitare DJ 212: Limită
jucle ţ. Brăila Luciu Mihail Kog ălniceanu - intersec ţie DN 2 4. intersectie DJ 201 Lăcusteni Plaţone.,sti Movila - Fetaş ti", aprobota prin Hotărarea Consiliului Judetean lalomi ţa nr. 84
din 25.06.2020;
Raportul de specialitate nr. GI+
24 Ĺ din SW .2020 al Directiei Investitii i Servicii
Pub/ice;
- Avizul nr.
din
al Cornislei juridice, de disciplin ă, drepturi,
incornpatibilităti;
Avizul nr.
din
.2020 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
din
2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism,
În conform itate Cu..
prevederile Ordonan ţ-ei de Urgentă a Guvemului nr. 95 din 03.09.2021 pentru
aprobarea Pro gramului national de investiţli "Anghel Salygny";
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvolt ă rii, Lucrărilor Pub/ice i Administratiei
nr. 1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente objective/or de
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investitii prev ăzute la art. 4 al/n. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgent(' a Guvernului
nr. 95/2021 pentru aprobarea Pro gramului national de investitli "Anghel Saligny";
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Pub/ice şi Administratiei
nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 'in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgent(' a Guvernului nr. 95/2021 pen tru aprobarea Pro gramului
national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 Win.
(1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr, 95/2021;
- prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) i anexa nr, 1 din Hotararea de Guvem
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19 din Ordonanta de urger*" a Guvernului nr. 88 din 25.05.2020
privind instituirea unor m ăsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru preg ătirea
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritore pen tru perioada de
pro gramare 2021-2027, destinat finant ă rii prin Programul operational Asistenta tehnic ă
2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operational infrastructure' mare 2014-2020
(P01M);
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificările şi
cornpletă rile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta _cle Urget-ă
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pen tru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modfică rile şi cornpletă rile ulterioare;
prevederile art. 45 şi 47 din Regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului
Judetean lalomita, apro bat prin Hotărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din
30.03.2021, cu modific ările i completă rile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 a//n.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgent-a a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările Şl completările ulterioare,
HOTARATE
Arti Punctul 3.2 al anexei la Hotă rarea Consiliului Judetean lalornita nr. 84 din
25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investitii
"Modernizare i reabilitare DJ 212: Limit(' judet. Brăila Luciu — Mihail Kogălniceanu —
intersect:le ON 2A, intersectie DJ 201 L ă custeni Platone şti Movila Fete.sti", cu
completările ulterioare, se modifică i va avea urm ă torul cuprins:
" 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatlei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investitle, precum si pen tru elaborarea altar studii de
specialitate Fn functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare
pen tru obtinerea avizelor, autorizatlilor i acordurilor prev ăzute de lege
Cod FP 4)7-06, Ed. 2 vers.0

• expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografic, elabo rare documenta ţie
tehnico economic ă, verificare D.A.L.I., avize, acorcluri:
160 mil lei cu TVA;
• elaborare Project tehnic + DE,PAC, asistenta tehnic6, verificare tehnica:
350 mii lei cu TVA;
• execu ţie lucrări:
- 105.000 mii lei cu TVA. "
Art.II Prin grija Secretarului General al juderului lalomira, prezento hot ă rare va fi
comunicat6 spre ducere la indeplinire Direc ţiel Investi ţii Servicii Pub/ice i, spre ştlinr6,
Instituriel Prefectului —Juderul lalomi ţa, urmand a fi publicat'6 pe site-ul Consiliului Jude ţean
lalomiţa, secriunea "Monitorul oficial al jude ţului".
PRESEDINTE
MARIAN PAVE!

Avizat,
Secretaruf General ai Judetului ittiorniN
Adrian Robert JONES CU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotărfire privind aprobarea rnodific ării anexei la Ilotărărea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr. 84 din 26.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii
" Modernizare şi reabilitare DJ 212: Limită judeţ Brăila Luciu Mihail Kog ălniceanu — intersec ţie
DN 2A, intersecţie DJ 201 Lăcusteni — Platoneşti — Movila - Feteşti", cu complet ările ulterioare

Prin proiectul de hoteirare supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean Ialotnitct
aprobarea rnodificdrij anexei la Hotiirdrea Consiliului Judetean Ictlomita nr. 84 din 26.05.2020 privind
aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investitii " Modernizare ş i reabilitare DJ 212: Limitd
judet Brdila Luciu Mi hail Kog ălniceanu intersecţie DN 2A, intersectie DJ 201 Ldcusteni — Platonesti —
Movjla - Fetesti", cu completdrile ulterioare.
Avdnd in vedere prevederile art. 2 alin. (3), (5), (8) si (9) din Oralinul rninistrului Ministerului
Dezvoltdrii, Lucrdrilor Pub/ice i Administratiei nr. 1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost
aferente objective/or de investi ţii prevc7zute la art. 4 alin.71) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgentd a
Guvernului nr. 9572021 pentru aprobarea Programului national de investiţii "Anghel Saligny", a rezultat
necesita tea modificdrii punctului 3.2 al Notei conceptuale pentru obiectivul de investi ţii ma/ sus indicat, prin
raportare la noul standard de cost pentru drumuri judeţene, cursul euro la data de 11.10.2021 si includerea
cheltuielilor necesare cu verificarea DALI, conform modificdrilor
In raportul directiei de speckilitate al Direcliei Investiţii şi Servicii Pub/ice sunt detaliate elementele
de legalitate ale propunerii estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentafiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investitie, precurn si pentru elaborarect altor studji de specialitate in
funcţie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru oblinerea avizelor,
autorizatiilor şi acordurilor prevdzute de lege .
Astfel, din cmaljza i aplicarea modificdrilor legislative sunt estimate urmdtoarele cheltuieli pentru
obiectivul de investitii " Modernizare i reabilitare DJ 212: Limitd judet Brdila — Luciu Mihail
Kogtilnicectnu — intersectie DN 2A, intersectie DJ 201 Ldcusteni — Platonesti — Movila Fetestj":
• expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografic, elaborare documentaţie tehnico — economjcd,
verificare D.A.L.1., avize, acorduri:
160 mu i lei cu TVA;
• elaborare Project tehnic + DE,PAC, asistenta tehnicci, verificare tehnica:
350 mii lei cu TVA;
• executie
- 105.000 mii lej cu TVA.
Constar and că sunt indeplinite condiţiile de necesitate si oportunitate, propun Consiljului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotdrdrij in forma si conţ inutul prezentate în project.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoredactat,
Teoclorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hotără re privind aprobarea modific ării anexei Ia Hot ătărea Consiliului Judetean
Ialomita nr. 84/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investilii:
„Modernizare şĺ reabilitare DJ212: Limită judeţ Breiila Luciu — Mihail Kogeilniceanu — intersectie
DN2,4, intersecrie cu DJ201 L ăcusteni — Platone,sti — Movila — Fete şti"

Consiliul Judetean Talomita are printre prioritătile strategice importante i aceea de a reabilita şi
moderniza infrastuetura rutier ă din judet, pentru a asigura un trafic facil al persoanelor şi ru ărfurilor care s ă
contribuie la o dezvoltare econornico-social ă a judetului.
Avand in vedere aceste aspeete judetul Ialomita îi propune s ă modemizeze şă reabiliteze DJ212:
Limită judet Braila - Luciu - Mihail Kogălniceanu intersectic DN2A, interseclie cu DJ201 L ăcusteni Platone şti - Movila - Fete şti
Prin HCJ nr.84/25.06.2020 modificaVa" şi completată prin HCJ nr.127/07.08.2020 a fast aprobată
Nota Coneeptual ă pentru nest obieetiv de investitii.
Pe portiunea de drum D.1212 Consiliul Judetean Ialomita intentionez ă să realizeze piste pentru
biciclete care vor asigura eonditiile corespunzatoare pentru deplasarea in siguranta a bicicli ştilor,, acest fapt
ducand la scăderea riscurilor producerii de accidente rutiere datorit ă circultiei pe partea carosabil ă a
drumurilor judetene
Pistele de biciclete vor ii amplas ate pe ambele părti ale drumului judetean DJ212pe portiunea de
drum - intersectie DN2A, intersectie cu DJ201 - L ăcusteni Platone şti Movila - Fete şti
Realizarea Pistelor de bieilete vor fi realizate in extravilan şi in intravilanul localitatilor Ţăndărei,
Lăcusteni,Platone şti,Movila,Fete şti;
Pista pentru bicilete va avea o l ătime de 1 5 00 m cu circulatie in dublu sens,lungimea traseului pistei
este de aproximativ 25,7 km.
Datorita celor relatate anterior se impune majorarea sumelor estimate astfel 'Meat sa fie cuprinse şi
cheltuelile necesare pistelor de biciclete.
Prin prezentul proiect de hotărare se propune modificarea Nota Conceptual ă initială astfel:
• Majorarea executiei de luerări surna estimat ă initial de 84600 mii lei la 105000 mu i lei , ca
urmare a introduceri pistelor de biciclete.
• De asemenea se propune majorarea costurilor pentru expertiza tehnica, studiu geotehnic,
studiu topografic, elaborare documentatie tehnico - economic ă D.A.L.I., verificare DALT,

avize, aeorduri de la suma estimat ă initial de 150 mu i lei la 160 mu i lei, ca urmare a includerii
cidetuielilor cu verificarea DALI.
• Esti.m.area cheltujelilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investitie, precum şi pentru elaborarea altar studii de specjalitate în
functie de speeificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatidor şi acordurilor
expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topografic, elaborare documentatie tehnico
economic ă D.A.L.I., verificare DALI, avize, acorduri:
- 160 mu i lei Cu TVA;
- elaborare Project tehnic+DE,PAC, asistent ă tehnică, verificare tehnic ă:
— 350 mu i lei cu TVA;
executie lucrări:
—105000mii lei Cu TVA
Avănd in vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea modific ării Anexei la HU
ur.84/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investilii: „Modernizare ş i
reabilitare DJ212: Limit ă judet Br ăila — Luciu — Mihail Kog ălniceanu intersectie DN2A, intersectie cu
D.1201 L ăcusteni — Platone şti Movila Fete şti".

Director executiv DISP
Cristian VLAD
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Ani BRATU
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