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PROIECT DE HOTArlaRE NR.
privind aprobarea Cererii de finanlare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investitii "Modernizare drum jude ţean D.1201, Tronson Orezu (intersectie D.1201B) — Piers/ca —
Bordu şelu (ieşire localitate) — Tronson II km 37+816 — km 46+908"
Consiliul Judetean lalomita,
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr..9694,3 /2021 - )V din /6 .10.2021 a Presedintelui Consiliului
Judelean
Exarnincind:
- Rctportul de specialitate nr.
/2021 - L din ,42 .10.2021 al Directiei Investitii şi
Servicii Publice;
.10.2021 al Comisiei econornico-financiare şi
- Avizul nr.
/2021 din
agriculturei;
.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajareci
- Avizul nr.
din
/2021 teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia inediului şi turism,
In conform itate cu:, .
- prevederile Ordonantei de Urgentcl a Guvernului nr. 95/2021 pe ntru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny";
prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentei a Guvernului nr. 95/2021 pen tru
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Sciligny", pentru categoriile de investitii
prevclzute la art. 4 ctlin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 95/2021;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifice"trile şi
completdrile lterioare;
- prevederile art. 173 aim. (I) lit. b) şi cilin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentcl a Guverntilui
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificcirile şi completdrile ulterioare,
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, Cu modificeirile completeirile ulterioare,

a

HOT4RX$TE:
Art.1 Se aprobci depunerea in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Sciligny" a
Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ201, Tronson
Orezu (intersectie DJ201B) — Piersica Borduşelu (ie,slre loccditate) Tronson II km 37+816 — km
46+908", prevdzutii în anexa nr, I care Ace parte integrantii din prezenta hoteiretre.
—
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Art.2 (1) Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investilli "Moclernizare
drum jucleţean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) — Piersica Borduselu (iesire
localitate) — Tronson II km 37+816 — km 46+908", prev ăzut in anexa nr.2 care face parte
integrang din prezenta hot& are.
'
(2) Valoarea totală estimativci a investitiei este de 37.836.201,60 lei cu TVA,
din care:
- suma de 34.952.331,08 lei cu TVA este asigurata de la bugetul de stat,
- suma de 2.883.870,52 lei cu TVA este asigurat ă de la bugetul judetului lalomita.
Art.3 Prin grija Secretarului general al judetului Iaiomiţa prezenta hotărare se va
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Pub/ice, Direcţiei Buget Final*
Direcţiei Achizitii Patrimoniu i, spre ştünţă Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa, urmand
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţa — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
,

,

PRESEDINTE,
LVIARIAN PAVEL

AVIZAT ,
Seeretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
1.L.
2 ex.

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

ANEXA Nr.1 la Hoteirarea Consiliului Jude lean Ialomita

CERERE DE FINANTARE
Prograrnul national de investitii „Anghel Saligny"

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
MINISTERUL DEZVOLTĂ RII, LUCRĂ RILOR PUBLICE 51
U.A.T.: ..IUDETUL:
ADMINISTRATIEI
Nunn ă r/data
inregistrare: (Se
(Se completeaz ă num ă rul de inregistrare de la registratura
completeaz ă num ă rul Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Adnninistratiei.)
de care U.A.T.)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar
Judetul Ialomita
(U.A.T./A.D.I.):

" Modemizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie
Denumirea obiectivuluiDJ201B) — Piersica — Bordu şelu (ie şire localitate) - Tronson II km
de investitii:
37+816 (km 36+408 intabulat) — km 46+908"
Tip proiect:

Categoria de
investitie:

Tip investitie:
Arnplasament:
Durata de
implementare a
obiectivului de
investitii (luni):
Hotă ră rea consiliului
local/judetean de
aprobare/ Hot ă ră rea
A.D.I.

- proiect Cu 0 singur6 categorie de investitie;
a) alimentă ri cu ap ă ş i statii de tratare a apei (constructie
nouNextindere/reabilitare/nnodernizare);
b) sisteme de canalizare ş i statii de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvial ă ş i sistenne de captare a apelor pluviale
(constructie nou ă/extindere/reabilitare/modernizare);
c) drumurile publice (constructie
noug/extindereireabilitare/modernizare);
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie
nou ă /extindere/reabilitare/modemizare).
- obiectiv de investitii nou;
(stră zi/DC/D3/etc., localitate, U.A.T.)
DJ 201, Orezu, Piersica, Bordu ş elu;
(perioada exprimat ă in luni cuprinsă intre data aprob ă rii notei
conceptuale ş i data incheierii procesului-verbal privind admiterea
receptiei finale)
72 luni;
(num ă r/dat ă )

Valoarea total ă a
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
obiectivului de
37.836.201,60
investip:
Valoarea solicitat ă de (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA,)
34.952.331.08
la bugetul de stat:
Valoarea finantat ă de (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
1 883.870.52
la bugetul local:
ă
Valoare calculat
. (Se va prezenta valoarea in lei fă ră TVA.)
conform standardului
2.772.000
de cost
(Se va prezenta valoarea in lei ră ră TVA.)
Cost unitar aferent
lei/km sau locuitor sau locuitor echivalent
investitiei (calculat)
31.842.340,00/9,092 km -3.5O2237,13
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
a) Pentru alimentă ri cu ap ă 51 statii de tratare a apei:
metri;
- lungime retea de distributie:
;
- num ă r locuitori deserviti (beneficiari directi):
- sursa de ap ă : nou ă/existent ă ;
- rezervor de inmagazinare: nou/existent;
- statie de tratare a apei: nou ă / existent.
b) Pentru sisteme de canalizare 5i statii de epurare a apelor uzate:
- tip retea: ape uzate/pluvial ă /nnixtă ;
metri;
- lungime retea de canalizare (colectare):
;
- num ă r locuitori echivalerrti (beneficiari directi):
- statie de epurare: nou ă /existentă ,
c) Pentru drumurile publice:
- tip drum: drum judetean
- clasă tehnic ă : Clas ă tehnic ă IV;
- lungime drum: 9092 metri;
- lucră ri de consolidare: nu;
- lucră ri pentru asigurarea accesului la proprietă ti: da;
- trotuare: da;
- locurile de parcare, oprire 5i stationare: da;
- num ă r poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: -;
- bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- alte lucră ri de art: nu.
d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip:
- drumul pe care este amplasat/clas ă tehnică : drum judetean/drum connunal/drunnuri
publice din interiorul localitatilor;
- num ă r obiecte: .....;
- lungime:
metri;
;
- num ă r deschideri:
,metri.
- l ă time:
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa po5tal ă a solicitantului (Sc va completa adresa po ştal ă a sediului principal.)
Strada: Piata
Cod po5tal: 920032
Num ă r: 1
Revolutiei
Judetul: Ialomita
Localitatea:

Reprezentantul legal al solicitantului: MARIAN PAVEL
Nume ş i prenume: MARIAN PAVEL
Functie: PRE5EDINTE CONSILIU JUDETEAN
Num ă r de telefon fix:02432302000/0243230250
Num ă r de telefon mobil:
Adres ă poştă electronică (obligatoriu): cji@cicnetro
Persoana de contact: Brates Joshua
Nume ş i prenunne: Brates Joshua
Functie:Consilier
Num ă r de telefon: 0243230200/0243230250
Adres ă poştă electronic ă : cji@cicnet.ro

Subsemnatul, MARIAN PAVEL, av8nd functia de PRESEDINTE, in calitate de
reprezentant legal al U.A.T. 3UDIALOMITA, judetul IALOMITA,
confirm c ă obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la
finantare in programele deruiate din fonduri externe nerambursabile in perioada de
programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau connunitare, inclusiv din
contracte de imprumut sennnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau
internationale,
confirm că respect prevederile
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Saligny",
confirm c ă infornnatiile incluse
documentele anexate sunt corecte,

in

national de investitii „Anghel

această cerere

ş i detaliile prezentate

in

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cuno ştintă de niciun motiv
pentru care proiectul ar putea sä nu se deruleze say ar putea fi intArziat,
Pre şedinte,
Nume ş i prenume : MARIAN PAVEL
Semn ă tura

ANEXA Nr.2 la Hotărarea Cortsiliului Judepan Ialotnija

DEVIZ GENERAL

drum jude ţean DJ201, Tronson Orezu
(intersec ţie DJ201B) — Piersica — Bordu şelu (ieşire Meditate) - Tronson II
km 37+816 (km 36+408 intabulat) — km 46+908"

al obiectivului de investiţie: „ Modernizare

Nr.
crt.
1

1.1
1.2
1.3
1 .4

3.1
3.2
•
3.3
3.4

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4

3.5.5

Valoare (inclusiv T.V.A.)
Valoare
Valoare ca
TVA
(fără TVA)
TVA
LEI
LEI
LEI
2
3
4
5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru ob ţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului
Amenaj area terenului
Amenaj ări
pentru
protecţia
mediului şi aducerea la starea 1.697.670,00 322.557,30
2.020.227,30
iniţială
Cheltuieli
pentru
relocarea/protecţia utilităţilor
TOTAL CAPITOL 1 1.697.670,00 322.557,30
2.020.227,30
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 Capitolul 3
Cheltuieli pentru protectare şi asistenţă tehnică
Studii
36.360,00
6.908,40
43.268,40
Documentaţii-suport şi cheltuieli
pentru obţinerea de avize, 12.600,00
2.394,00
14.994,00
acorduri ş i autorizaţii
Expertizare tehnic ă
4.500,00
855,00
5.355,00
Certificarea
performanţei energetice şi auditul energetic al
clădirilor
Proiectare
1.203.790,00 228.720,10
1.432.510,10
Ternă de proieetare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentaţie 45.090,00
8.567,10
53.657,10
de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi deviz general
Docurnentaţille tehnice necesare in 30.000,00
5.700,00
35.700,00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
Verificarea tebnicd de calitate a 54.000,00
10.260,00
64.260,00
Denumirea capitolelor ş i a
subcapitoleIor de cheltuieli

3.5.6
3.6
3.7
3.8

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

4.3.1
4.3.2
4.4

4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

D.T.A.C., proiectul tehnie şi a
detaliilor de execuţie
Project tehnie şi detalii de execuţie 1.074.700,00 204.193,00
Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
138.000,00
26.220,00
Asistenţă tehnică
269.800,00
51.262,00
TOTAL CAPITOL 3
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investi ţia de bază
Construcţii şi instalaţii
25.050.220,00 4.759.541,80
Pentru care există standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de cost
Montaj
utilaje,
echipamente tehnologice şi funcţionale
Pentru care există standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de
cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesit ă
montaj
Pentru care exist ă standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj
şi echipamente de
transport
Pentru care exist ă standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de cost
Dotări
Pentru care exist ă standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de cost
Active necorporale
Pentru care există standard de cost
Pentru care nu există standard de cost
TOTAL CAPITOL 4 25.050.220,00 4.759.541,80
Capitolul 5
Alte cheltuieli
Organizare de şantier
319.400,00
60.686,00
Lucrări de construcţii şi instalaţii 120.000,00
22.800,00
aferente organiz ării de şantier
Cheltuieli
conexe
organizării 199.400,00
37.886,00
şantierului
Comisioane, taxe, cote, costul 295.700,00
-

1.2'78.893,00
164.220,00
321.062,00

29.809.761,80
-

-

-

29.809.761,80

380.086,00
142.800,00
237.286,00
295.700,00

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.3
5.4

6.1
6.2

creditului
Comisioane şi dobănzile aferente
creditului b ăncii finantatoare
Cota aferent ă 1SC pentn. controlul 134.400,00
calitătii lucrărilor de constructii
Cota aferent ă ISC pentru contro1u1 26.900,00
statului in amenaj area teritoriului,
urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de constructii
Cota aferent ă Casei Socia1e a 134.400,00
Constructorilor — CSC
Taxe pentru acorduri,
avize confortne
autorizatia
şi
de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprev ăzute 2.794.300,00
Cheltuieli pentru informare şi 20.000,00
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 3.429.400,00
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice
Pregătirea
personalului
de exploatare
Probe tehnologice ş i teste
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL
31.842.340,00
Din care C + M
26.867.890
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

-

-

-

134.400,00

-

26.900,00

-

134.400,00

-

-

530.917,00
3.800,00

3.325.217,00
23.800,00

595.400,00

4.024.803,00

şi teste
-

-

5.993.861,60
5.104.899,10

37.836.201,60
31.972.789,10

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
37.836.201,60
buget de stat 34.952.331.08
buget local 2.883.870.52
Preturi fară TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investi ţie
Cost unitar aferent investitiei
Cost unitar aferent investi ţiei (EURO)

Cu standard de cost
25.050.220,00
31.842.340,00
3.502.237,13
707.522,62

Data 11.10.2021
Curs Euro 4.95
Valoare de referint ă pentru determinarea 560 000 E
incadrării in standardul de cost (locuitori
beneficiari/locuitori echivalenti
beneficiari/km)

Fără standard de cost
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REFERAT DE APR OBARE
ht proieetul de hoteiretre privind aprobarea Cererii de final -flare „sl a devizului general
estimativ pentru obketivul de investirii "Modernizare drum jude ţean DJ201, Tronson Orezu
(intersectie DJ201B) Piersica - Borduyelu (ieyire localitate) - Tronson 17 km 37+816- km
46+908"
Prin pro iectul de hotiir are
' sup us dezbaterii se prop une Plenului Consiliului Judetean
lalomita ciprobarea Cererii de finantare şi a devizului general estimativ pentru obiectivid de
investitii "Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piersica
Borduşelu (ieşire localitate) - Tronson II km 37+816- km 46+908".
In cursul anului 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonanta de Urgentă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobctrea Programului National de Investitii "Anghel Saligny'jar,
ulterior, la data de 22 septembrie, şi Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021.
Procedural, pentru introducerea obiectivului de investitii în cctdrul Prograrnului National de
Investitii "Anghel Sctligny", potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) lit. a) si b) din Ordinul
nr. 1333/2021, Consiliul Judetean lalomita, in calitate de aplicant/beneficiar, are obligatia de a
transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Pub/ice şi Administratiei hotdrcirea autorităt`ii
deliberative prin care se aprobci Cererea de finantareş i devizul general estimat al proiectului.
Modelul celor (Jowl documente stint aprobate şi prevăzute in anexele Ordinului nr. 1333/2021.
Rectbilitarect acestui obiectiv de investitii va conduce la fluiclizarea traficului rutier şi
conclitiilor de transport din zonă, sporind, in acelaşi timp, gradul de sigurantei a
circulatiei. De asemenea, un eject important al reabilitcirii ii constituie şi reducerea costurilor cu
reparatiile pe term en scurt i mediu ale drumuluijudetean in cauză.
In acest context, prin proiectul de hotc`ireire se supune aprobiirii Cererea de finantare pentru
realizarea proiectului "Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Oreztt (intersectie DJ201B) Piersica - Borduşeht (ieşire localitate) Tronson 11km 37+816 - km 46+908", pe de o parte iar, pe
de alte parte, devizul general estimativ, din care rezultcl troncltoarele date de naturcijincmciard:
valoarea totalc't a investitiei 37.836.201,60 lei cu TVA;
- valoarea de la bugetul de stat : 34.952.331,08 lei cu TVA;
- vcdoctrea de la bugetul judetului Ialomita :2.883.870,52 lei cu TVA.
In Raportul directiei de specialitate sunt detaliate şi celelalte aspecte de naturc7
tehnico-economicci necesare sustinerii proiectului de hot ărăre.
Constatand că sitnt indeplinite conditlile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ictlomita adoptarea hotiirării in forma şi continutul prezentate in proiect.
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Raport

la proieetul de hotărfire al Consiliului Judelean Ialomiţa privind aprobarea Cererii de
finanţare şi a Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiţil " Modernizare drum
judelean DJ201, Tronson Orezu (intersec ţie DJ-201B) — Piersica — Borduselu (le şire localitate) Tronson II km 37+816 — km 46+908"

Dintre priorit ătile de dezvoltare ale judetului Ialomita, una dintre eele mai importante este
modemizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circula ţiei pe drumurile judetene in conditii de
sigurantă şi contort.
Astfel Consiliul Judetean Ialomita a identificat necesitatea execut ării de lucrări pentru mode rnizare
drum judetean DJ 201 Tronson Orezu ( interseetie DJ201B) - Plersica Borduselu ( iesire
localitate) - Tronson II km 37+816 — km 46+908. Lungimea DJ 201, tronsonul II- km 3'7+816 — km
46+908 este de 9092 m.
In data de 3.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny".
Consiliul Judetean Ialomita intetioneaz ă s ă depună cererea de finantare pentru obiectivul de investitii
" Modernizare drum judeţean D3201, Tronson Orezu (intersee ţie DJ201B) — Piersica - Borduselu
(ieşire localitate) - Tronson II km 37+816 — lun 46+908", pentru care a fost elaborata Documentatia
de Avizare a Lucrărilor de Interventie, jar indicatorii tehnico-economici au fast aprobati prin Hotărărea
Consiliului Judetean nr.177 din data de 23.09.2021.
Conform Art.6 din cadrul Ordinului MINISTERULUI DEZVOLT ĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
SI ADMINISTRATIEI nr. 1.333 din 22.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentu
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny", in vederea includerii la finantare prin program,
Consiliul Judetean Ialomita va trebui s ă transmit ă
cererea de finantare intocmit ă conform Anexei nr.1 la Ordinul MINISTERULUI DEZVOLT ĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE $1 ADMINISTRATIEI nr. 1.333 din 22.09.2021 privind aprobarea Normelor
rnetodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urge*" a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny";
devizul general estimativ intocmit conform modelului din Anexa 2.1;
hotărArea Consiliului Judetean Ialomita pentru aprob area Cererii de finantare si a Devizului
General estimativ.
Conform Devizului General estimativ:

i

Cons u

I

JOcletean lalomita

1111111111 111111111
10000090093

valoarea total ă a investitiei: 37.836.201,60 ( cu TVA)
- valoarea de la bugetul de stat: 34,952.331.08 ( cu TVA)
- valoarea de la bugetul local: 2.883.870.52 ( cu TVA)
Avănd in vedere cele prezentate, prin prezentul raport propunem spre aprobare, Cererea de finantare
şi Devizul general estimativ pentru obiectivul " Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu
(intersectie DJ201B) — Piersica-Borduselu (iesire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908 ".
Anexărn prezentului rap ort la proieetul de hotărare in vederea propunerii analizei si dezbaterii in plenul
Consiliului Judeţean Ialomita:
Anexa 1 - cererea de finantare;
Anexa 2 - devizul general estimativ;

Director executiv,
Cristian Vlad

kt°44'

Consilier,
Brates Joshua
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