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PROIECT DE HOTĂ R4RE NR: 	 
pentru aprobarea modificdrii anexei la Hotdriirea Consiliului Judelean Ialoniţa nr. 

70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investiţ ii "Reabilitare 
pod peste Mal Ialomila la Fierbinţ i pe DJJOJUş 1 dublarea acestuia cu o structurd 

independentd" 

Consiliul Judeţ ean 
Avdnd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr..0(6)/ ia-vi din  kip  .2021 a Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examindnd: 
- Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 70 din 28.05.2020 privind aprobarea Notei 

con  ceptuale aferentă  obiectivului de investiţ ii " Reabilitare pod peste rdul Ialomiţa la Fierbinţ i pe 
DJ 101U si dublarea acestuia cu o structur4 independentă "; 

- Raportul de specialitate nr.2494 202,/- -  din  20 , 10,  2021 al Direcţ iei Investi ţ ii 	Servicii 
Publice; 

- Avizul nr. 	 din 	 al COMiSiei juridice, de disciplină , drepturi, obligaţ ii ş i 
incompatibilităţ i; 

Avizul nr. 	 din 	.2021 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură  ; 
- Avizul nr. 	 din 	2021 al COMiSiei" pen  tru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională ,  pro  tecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate Cu:  
- prevederile Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea 

Programului national de investifii "Anghel Salygny"; 
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvoltă rii, Lucreirilor Publice 

Administraţ iei nr. 1321120.09.2021 pentru aprobarea standarclelor de cost aferente obiectivelor de 
investiţ ii prevă zute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţ a de urge* a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţ ional de investiţ ii "Anghel Saligny"; 

- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvolteirii, Lucr ă rilor Publice ş i 
Administraţ iei nr. 1333121.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonanţ ei de urgenţă  a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea 
Programului naţ ional de investiţ ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţ ii prevă zute la art. 
4 al/n. (1) lit. a)-d) din Ordonanţ a de urgenţă  a Guvernului nr. 9512021; 

- prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) si anexa nr. 1 din Hotă rdrea de Guvern nr. 90712016 
privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentaţ illor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele pub/ice  locale, cu modificeirile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b) ş i al/n. (3) lit. J) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 
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- prevederile art. 47 aim. (4), art. 59, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr, 2472000 privind norrnele 
de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 ş i 47 din Regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterio are, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE 

Art.I La Anexa Hot ă rdrii Consiliului Judetean lc:L[0mila nr. 70 din 28.05.2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investifii " Reabilitare pod peste rdul Ialotnita 
la Fierbinti pe DJ 101U ş i dub! area acestuia cu 0 structură  independentă ", punctul 3.2 se modified 
ş i va avea urmă torul cuprins.. 

"3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altar studii de specialitate înfuncţ ie 
de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, 
autorizatillor ş i acordurilor prevă zute de lege.. 

• Valoare SF, studii teren, documentatii ş i cheltuieli avizelacorduri: 
58.191 lei cu TVA,. 

• Valoare PAC, PT.E.. 356.141 lei cu TVA; 
• Valoare verificare tehnică ; 13.090 lei cu TVA; 
• Valoare constructii montaj 8.295.971 lei cu TVA." 

Art.II Prin grija Secretarului General al judetului Ialomita, prezenta hotă rdre va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directiei Investitii ş i Servicii Publice ,ş i, spre ş tiintă , 
Institutiei Prefectului — Judetul Ialornita, urmeind a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean 
Talomiţ a, sectiunea "Monitorul oficial al judeprlui". 

PRE$EDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general al jude ţ ului Ialomiţ a 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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Nr.  2t/ 9 	din2.0 	 .10.2021 
2,02A , V 

REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectut de hot ă ră re pentru aprobarea modific ă rii anexei la Hotă rilrea Consiliului Jude ţ ean 

Ialmniţ a nr. 70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investi ţ ii 
"Reabilitare pod peste r ă ul Ialomi ţ a la Fierbin ţ i pe DJ 101U 0 dublarea acestuia 

cu o structur ă  independentă " 

Prin proiectul de hotă rdre sup us dezbaterii se propune Plentilui Cons iliului Judetean Ialornita 
aprobarea modifică rii anexei la Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 70128.05,2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste rdul Ialomita la 
Fierbinti pe DJ 101U si dublarea acestuia Cu o structurei independentă ". 

Avand in vedere prevederile art. 2 aim. (3), (5), (8) si (9) din Ordinul ministrului Ministerului 
Dezvoltârii, Lucreirilor Pub lice ş i Administratiei nr. 1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de 
cost aferente obiectivelor de investitii preveizute la art. 4 aim. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenfei a 
Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea Programuhti national de investitii "Anghel Saligny", a rezultat 
necesitatea modificdrii punctului 3.2 al Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii mai sus indicat, 
prin raportare la noul standard de cost pentru drumuri judetene. 

In raportul directiei de specialitate al Directiei Investiţ ii ş i Servicii Pub lice  stint detaliate 
eletnentele de natură  tehnică  ale propunerii care, in principal vizează  modificarea urtniitoarelor date 
aprobate, iniţ ialprin Nota conceptuală , referitoare la estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, 
a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investilie, precuin si pentru elahorarea altor 
studii de specialitate fnfunc ţ ie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
obtinerea avizelor, autorizaliilor ş i acordurilor prevăzute de lege: 

-Valoare SF, studii teren, documentatii ş i cheltuieli avize/acorduri: 
58.191 lei cu TVA; 

-Valoare PAC, PTE: 	 356.141 lei cu TVA; 
-Valoare verificare 	 13.090 lei Cu  TVA; 
-Valoare constructii montaj 	 - 	8.295.971 lei cu TVA." 
Constatdnd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliulta 

Judefean Ialomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si confinutul prezentate in protect. 

Consillul Jude.te'an talomita 

11\ 100)009650 	 

Tehnoredaetat, 
Dogaru Iulian 
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Raport 

la proiectul de hotă r ă re al Consiliului Judetean Ialomita privind aprobarea modific ă rii 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste dud Ialomi ţ a Ia 

Fierbinti pe DJ1O1Ui dublarea acestuia cu o structur ă  independente 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Judetului Ialomi ţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modernizarea podurilor aflate in administrare, asigurdndu-se astfel cre ş terea 
gradului de siguran ţă  a circula ţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judetean Ialomita a 
identificat necesitatea execut ă rii lucr ă rilor de reabilitare a podului peste raul Ialomi ţ a. la Fierbin ţ i 
pe DJ 101U. 

În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvemului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţ ii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a inte ţ ionează  să  depună  cererea de finanţ:are pentru 
obiectival de investi ţ ii „Reabilitare pod peste r ă ul Ialornita la Fierbinti pe DJ101U 
dublarea acestuia cu o structur ă  independent ă ", pentru care a fost intocmit ă  Nota conceptual ă  
care a fost aprobat ă  prin Hot ă râ'rea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 70/28.05.2020. 

Pentru obtinerea finan ţă rii Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a trebuie s ă  depună  ata ş at la 
cererea de finan ţ are ş i un Deviz general estimativ. Pentru acest obiectiv de investi ţ ii a fost 
incheiat contractul de prest ă ri servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, contract care se afl ă  in 
desfăş urare. Proiectantul a elaborat Devizul general estimativ, jar ca urmare a elabor ă rii acestuia 
au fost actualizate valorile investi ţ iei. 

intruca valorile investi ţ iei au fost actualizate propunem Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a aprobarea modific ă rii Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod 
peste raul kdomita la Fierbinti pe DJ101U i dublarea acestuia cu a structure" independenta", 
astfel: 

D Paragraful 3.2 va avea utm ă torul con ţ inut: 
3.2. Estimarea cheltuielllor pentru proiectarea, pe faze, a documenta ţ iel tehnico-economice 
aferente obiectivului de investi ţ ie, precum ş i pentrit elaborarea altor studii de specialitate in 
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pen tru obtinerea 
avizelor, autoriza ţ iilor ş i acordurilor previkute de lege: 
Valoare SF, studii de teren, documentafii ş i cheltuieli avize,/acorduri — 58.191 lei cu TVA 
Valoare PAC, PTE— 356.141 lei cu TVA 
Valoare verificare tehnica — 13.090 lei cu TVA 
Valoare construcţ ii manta].  — 8.295.971 lei cu TVA 



Anexă m; 
Anexa  I Devizul general estimativ; 

la proieetul de hot ă rare in vederea supunerii analizei §i dezbaterii în plenul Consiliului Judetean 
Ialomita. 
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Pregatirea I ersoaalului de exploatare 
Probe tehnologice si teste 

Cost unitar aferent investitiei 

Valoare de referinta standard d . 

locuitor, 

Beneficiar: 
CQNSIĘ ILLJUDEŢ EAN 
IAL 

Proiectant, 
ntoc 

SC INFRA 
ing. Al 

  

Denumire  project:  REABILITARE POO PESTE RAUL 
IALOMITA LA FIERBINP PE Di 101 U Ş l OUBLAREA 
ACESTUIA Cu 0 STRUCTURA INDEPENDENT4 
Faza de prolectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.) 
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