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H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70/28.05.2020 

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste 
râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 24899/2021 - V din 20.10.2021 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 28.05.2020 privind aprobarea Notei 

conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 
101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”; 

- Raportul de specialitate nr. 24974/2021 – L din 20.10.2021 al Direcţiei Investiții și Servicii 
Publice; 

- Avizul nr. 25479/2021 – N  din 25.10.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități;- 
 - Avizul nr. 25422/2021 – Z din 25.10.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

- Avizul nr. 25568/2021 - L din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ”Anghel Salygny”; 
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr. 1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii  "Anghel Saligny"; 

- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 45 și 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.I La Anexa Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 70 din 28.05.2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Reabilitare pod peste râul Ialomița 
la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”, punctul 3.2 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

”3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiție, precum si  pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție 

de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, 

autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: 

• Valoare SF, studii teren,  documentații și cheltuieli avize/acorduri:  

                                                                                                  -            58.191 lei cu  TVA;  

• Valoare PAC, PTE:                                                        -          356.141  lei cu TVA; 

• Valoare verificare tehnică:                                            -            13.090 lei cu TVA; 

• Valoare construcții montaj     -       8.295.971 lei cu TVA.” 

  
Art.II Prin grija Secretarului General al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată 

spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice și, spre știință, Instituției Prefectului – 
Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea 
”Monitorul oficial al județului”.  

 

 

                    PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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