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Pao (6- cr HOTARARE Nk. 2.2, 
privind modificarea anexei La Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 90/25.06.2020 

privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  oblectivului de investitii 
"Reabilitare pod peste resul Prahova la Ada ncata pe Di 101 B" 

Consiliul Judetean 
Avand  în  vedere: 
- Referatul de  apro  bare  nr. 340  /2022 - 	din 094).2022  a Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr. 3 os-r  /2022 -1Y? din  6h2,2022  al Directiei Investi ţ ii si 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , pmtectia mediului ş i turism, 
În  conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 Win. (1) lit, b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) si onexa nr. 1 din Hotă rarea de Guvern 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

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

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică  legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modifica rile ş i 
cornplet ă rile ulterioare; 

prevederile art. 45— art. 47 din Regulament de organ  izare ş ifuncţ ionare a Consiliului 
Judetean Icilomi ţ a, apro  bat  prin Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific ă  rile si completă rile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan ţ a de Urgen ţ o a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

ConsMul Judetean latomIta 
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HOTARA Ş TE: 

Art. I La Anexa Hotă rarii Consiliului Judetean lolomita nr. 90/25.06.2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste ră ul 
Prahova la Adancata pe DJ 101 B", punctul 3,2. se modifică  si va avea urm ă torul cuprins: 

"3.2. Estimarea cheltuielilor  pen  tru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie, precum  i  pentru elaborarea altar studil de 
specialitate functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare 
pen  tru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prev ă zute de lege: 

• Valoare D.A.L.1., studii teren, documentclii  l  cheltuieli avize/acorduri: - 80.000 
lei cu TVA; 

• Valoare PAC, PTE: 191.352 lei cu TVA; 
• Valoare verificare tehnic ă : 16.584 lei cu TVA; 
• Valoare constructii montaj - 	5.812.064 lei cu TVA," 

Art. 11 Prin grija Secretarului General at Judetului 	prezenta hotă ra re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Direct:lei Investitii  i  Servicii Pub/ice, si spre stiint ă  
Institutiei Prefectului —Jude tul lalomita, urm ă nd a fi publicată  pe  site-u/  Consiliului Judetean 
Ialomita. 

PREŞ EDINTE, 	 AVIZAT, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
RC 
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Nr.  3 17  e' /2022 - 	din a  .02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ritre privind modificarea anexei La Hotă rfirea Consiliului Judeţ ean lalotniţ a 

nr. 90125.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă  obiectivului de investi ţ ii 
"Reabilitare pod peste retail Prahova la Adă ncata pe DJ 101 B" 

Prin  pro iectul de hoteireire supus dezbctterii se propune spre aprobare modificarea anexei  La 
Hotdrdrea Consiliului Judepart Ialomita nr. 90/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale 
aferentei obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste rdul Prahova la Ackincata pe DJ 101 B". 

Urmare intrdrii in vigoare a Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Progrcunului National de Investitii "Angel Saligny", Consiliul Juderean Ialomita a depus 
cerere de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste rdul Prahova la Addncata 
pe DJ 101B". 

Prin Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialomitct nr. 90/25.06.2020 a fost aprobatd Nota 
conceptualei aferentei obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste raul Prahova la Addncata pe 
DJ 101 B". Avdnd in vedere cel la momentul aprobdrii Notei coneeptuale ipân ă  in prezent prorile 
materialelor de constructii, al energiei electrice, al carburantilor ş i al gaze/or naturale au crescut, 
pentru obiectivul mentionat este necesarci aetualizarea vcdorilor estimative ale investitiei. 

Astfel, estimarea cheltuielilor ,,s1 a valorilor investitiei actualizate, pe faze, a documentatiei 
tehnico-econotnice aferente obiectivului de investi ţ ie, precum ş i elaborarea altor studii de 
specialit ate in finictie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv necesare pentru 
obtinerea avizelor, autorizatiilor yi acordurilor prevetzute de lege sunt preveizute in Raportul de 
specialitate intocmit de Directia Investitii ş i Servicii Pub/ice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita. 

Constateind cd  stint indeplinite condiflile de necesit ate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean lalomita adoptarea hoteirdrii înforma ş i conţ inutul prezentctte in proiect. 

PREYEDINTE 
WAN -P21"PrL 

Tehnoreciactat, 
Cristian Rdureanu 

Consillul Judetean laromita 
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DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE 	Nr.lirrAgi - te7 	,o2, 902L 

RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire pentru modificarea HCJ nr. 90/25.06.2020 privind aprobarea 

Note! conceptuale aferente obiectivului de investitil: „Reabilitare pod peste râul Prahova la 
Add neata pe DJ 101B" 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomi ţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modemizarea podurilor aflate in administrare, asigur ă ndu-se astfel cresterea 
gradului de sigurant ă  a eircula ţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţa a 
identifieat necesitatea execut ă rii lucră rilor de reabilitare a podului peste raul Prahova la 
Adă ncata pe DJ 101B. 

În data de 03.092021 a intrat in vigoare Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr. 
9512021 pentru aprobarea Programului national de investi ţ ii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a a depus cererea de finantare pentru obiectivul de investitii 

99Reabilitare pod peste raid Prahova la Adâncata pe DJ 101lr, pentru care a fost intocmit ă  
Noia conceptual ă  care a fost aprobat ă  prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 
90/25.06.2020. intrucă t de la data aprob ă rii Notei conceptuale ş i pang in prezent pre ţ urile 
materialelor de constnic ţ ii, at energiei, al carburan ţ ilor ş i at gazelor naturale au ereseut 
considerabil, pentru acest obiectiv de investitii este necesar ă  actualizarea valorilor estimative ale 
investi ţ iei. 

În vederea actualiz ă rii valorilor investi ţ iei, propunem Corisiliuł ui Tudetean Ialomita 
aprobarea modific ă rii Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste 
pal Prahova la Adancata pe DJ 101B", astfel: 

Paragraful 3.2 va avea urm ă torul con ţ inut: 
3.2. Estimarea eheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-econonace 
aferente obiectivului de investitie, preeum ş i pentru elaborarea altor studii de speeialitate in 
funetie de specifieul obleetivului de investitii, inclusiv cheltuielile neeesare pentru obtinerea 
avizelor, autorizatiilor ş i aeordurilor prev ă zute de lege: 
Valoare DALT, studii de teren, documentafii ş i cheltuieli avizelacorduri — 80.000 lei cu TVA 
Valoare PAC, PTE — 191.352 lei cu TVA 
Valoare verificare tehnica — 16.584 lei cu TVA 
Valoare construcţ ii montaj — 5.812.064 lei cu TVA 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

Cons Ilul Judetean alomna 	
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