
CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

PROCES-VERBAL 
Privind sinteza dezbaterilor *edirrtei de Indat5 a 

CorsiIuM Judetean lalornita din 01.10.2021 

Lucr ă rile ş edintei de indat ă  a Consiliului Judetean lalomita sunt publice si se 

desfă soar ă  in Sala EUROPA din incinta Consiliului Judetean lalomi ţ a, fiind deschise de dornnui 

presedinte Marian Pavel. 

Sunt prezerr ţ i 26 consilieri judeteni, lipseste domnul Grigore Emil C ă t ă lin, domnul Nit ă  
Nicu ş or Stefan, domnul Arot ă ri ţ ei Constantin, domnul IVIoraru Victor si domnul Constantin 

Gheorghe. 

Domnul presedinte Marian Pavel supune sore aprobare ordinea de zi a sedin ţ ei: 

Voturi „pentru" 26. 

Domnul secretor general al judetului Adrian Robert lonescu aduce la cunostint ă  
plenului necesitatea acestei sedinte de rndat ă  mentionand faptul c č  potrivit Ordonantei de 
Urgentă  nr.15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor m ă suri fiscal-bugetare a 
devenit necesara actualizarea devizelor si a indicatorilor tehnico-economici Cu faza executle 
lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare prev ă zuti în această  ordonanta, pen tru a 
acoperil cresterea costurilor cu materialele de constructii, numai rn cazul contractelor care nu 
aveau prevazută  forma de ajustare a pretului con tractului sau dac ă  exista a osemenea 
formula' s ă  nu fie stabilită  o perioadă  de la care aceasta se aplic ă . Urmare a acestor aprob ă ri 
se vor incheia actele aditionale pentru majorarea cantractelor respective cu aceast ă  formula 
de ajustare. 

1. Proiect de hot ă râre privind aprobarea actualiz ă rii devizului general, a devizelor pe 

dou ă  sectoare si a indicatorilor tehnico-economici, faza executie lucr ă ri cu aplicarea 

coeficieRtilor de ajustare, pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 201 tronson I DN2 

Cosereni — Axintele — Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400". 

Acest obiectiv are dou ă  tronsoane, valoarea total ă  a acestora, in urma apIicrii 
coeficien ţ ilor de ajustare, este de 82.359.758,05 lei cu TVA. Tronsonul I (km 0-20) 

45,402.146,811 ,2i cu TVA, tronsonul II (km20-35+400) 36.957.611,24 lei cu TVA. 

Se supune la vat proiectul de hot ă râre: 

Voturi „pentru" 26. Proiectul de hot ă rke este adoptat. 

2. Proiect de hot ă râre privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii 

finantat prin Program' National de Dezvoltare Local ă  „IVIodernizare DJ 201 Tronson I DN 2 

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

Tn urma actualiz ă rii coeficientilor, valoarea cofinant ă rii se ridic ă  la 3.546.080,53 lei cu 

TVA. 
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Domnui consilier Gigi Petre, solicit ă : 

managerului Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia, o informare referitoare la 

starea instalatiel electrice a acestui obiectiv, f ă c ă nd referire la incendiul de la 

spitalul Constanta; 

- prezenta unui reprezentant  at Institutiei Prefectului lalomi ţ a la sedintele de 

consiliu, consider ă nd c ě  astfel vom fi informa ţ i în timp util de de situatiile critice 

existente pe raza judetului, f ă c ă nd astfel referire la infectie Cu virusul COVID 19, 

precum ş i de pest ă  porcin ă ; 

- informatil legate de preg ă tirea sezonului rece. 

Domnul pre ş edinte Marian Pavel asigur5 plenul c ă  se vor face dermersuri pentru a 

asigura prezenta unui reprezentant at Prefecturii lalomita la aceste ş edinte. 

Domnul pre ş edinte declar ă  Tnchis ă  sedinta de ast ă zi. 

Drept pentru care am Tnchelat prezentul proces - verbal în dou ă  exemplare, unul 

pentru a fi afisat la sediul institutiel. 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

intocmit, 

Nicoleta Niculescu 
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