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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 28.10.2021  

privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de 
investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3442/2022 - S din 08.02.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 3449/2022 - M din 08.02.2022 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 3671/2022 - W din 09.02.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 3523/2022 - O din 08.02.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului  naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021  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 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - 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. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- prevederile art. 45 – art. 47 din Regulament 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 Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. I Art. 2 alin (2) la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 28.10.2021 
privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de 
investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”, se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
 (2) Valoarea totală estimată a investiției este de 6.753.724,97 lei cu TVA din care 
6.666.372,97 lei cu TVA de la bugetul de stat și suma de 87.352,00 lei cu TVA de la bugetul 
județului Ialomița. 
 
 Art. II Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 28.10.2021 
privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de 
investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”, se înlocuiesc cu 
anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre. 
 

Art. III Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget 
Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 

           PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                         Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                           Adrian Robert  IONESCU    
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