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PROJECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicator! tehnkoeconomici rezulta ţi pentru obiectivul mixt de investiţii „Reabilitare pod peste rewl
lalomiţa la Fierbin ţi pe DJ 101U i dublarea acestuia CU o structure' independenter

Consiliul Judetean lalomita,
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr. #0/10
din /9. 0 9 .2022 al Preşedintelui
Consiliului Judetean lalomita;
Examin ănd:
- Raportul de specialitate nr.140
din l9.0 .2022 at Directiei Investip
Servicii Pub/ice;
Avizul nr.
din
.2022 at Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură,
Tn conformitate Cu:
- Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 70 din 28.05.2020 privind aprobarea
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investitii „Reabilitare pod peste r ăul lalomita
la Fierbinti pe DJ 101U ,i dub/area acestuia cu o structur ă independentă ";
Hotărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 71 din 28.05.2020 privind aprobarea
Temei de proiectare aferent ă obiectivului de investitii „Reabilitare pod peste raul
lalomita la Fierbinti pe DJ 101U si dub/area acestuia cu o structur ă independentă";
- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027, aprobat ă prin
Hotărărea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3)/it. f) i alin. (5) lit. I) din Ordonanto
de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
conipletările ulterioare;
- prevederile Hotărării de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ările şi cornplet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările şi
conipletările ulterioare;
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,

su-d

Cod FP -07-06, cd,2 vers.0

HOTARA5TE:
Art.1 Se aprob ă Studiul de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul mixt de investitii
„Reabilitare pod peste raidl lalomita la Fierbinti pe DJ 101U i dub/area acestuia Cu
structură independentă ", prevăzut în anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotărare.
Art.2 Se aprob ă principalii indicatori tehnico-economici pen tru obiectivul mixt de
investitii „Reabilitare pod peste reml lalomita la Fierbinti pe DJ 101U i dub/area acestuia
Cu 0 structură independentă", dup ă cum urmează :
a) valoarea totală a investitiei 9.887.378,77 tel cu TVA, din care Constructii
Montaj (C+M) 8.295.765,43 lei cu TVA;
b) durata de realizare a investitlei: 21 luni;
Art3 Prezenta hotărelre devine obligatorie şi produce efecte de la data
cornunicării.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotărâre va fi
cornunkata spre ducere la indeplinire Directiei lnvestitii i Servicii Pub/ice, Directiei
Buget Finante şi, spre stiintă, Institutiei Prefectului —Judetul lalomita, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al
Judetului".

PREYEDINTE,
1VIARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Nr.
Adoptată la Slobozio
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2872021
Reabilitare pod paste răul lalomita la Fierbino pe DJ
101U ,idublorea ocestuia Cu o structur ă independent ă
Faze de prolectare: Studiu de Fezabilitate cu elemente de
(S.F.)
N u mar project:

INFRA PROJECT

Denumire project:

9 ANEXE DEVIZUL GENERAL
Se anexeaza Devizul general al investitiei, estimativ care a stat la baza evaluarii financiare a
lucrarilor.

•

Denumire proiect: REABILITARE POD PESTE RAUL IALOMITA LA FIERBINTI PE DJ 101U 51 DUBLAREA
ACESTUIA Cu 0 STRUCTURA INDEPENDENTA
CONSILIULJUDETEAN IALOMITA
Prolectant: SC INFRA PROJECT SRL, Iasi, R039463086
Faza de proiectare: S.F.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REABILITARE POD PESTE RAUL IALOMITA LA FIERBINTI PE DI 101U
ACESTUIA Cu 0 STRUCTURA INDEPENDENTA
TVA

Nr.
crt.

p DUBLAREA
19%

Valoare fara
TVA

TVA

Valoare Cu TVA

lei

lei

lei

Denurnirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Capitoluf 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si arnenajarea terenului
1,1 .

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajari pentru protectia mecliului si aducerea terenului la starea initiala

15,000.00

2,850.00

17,850.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

15,000.00

2,850.00

17,850.00

Total capitol 1

Capitolui 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului de Investitii
Total capitol 2

0.00

r

0.00

1

0.00

Capitolul 3 - Cheltuien pentru proiectare si asistentă tehnică
3.1.

Stall'

15,900.00

3,021.00

18,921.00

3.1.1, Studii de teren

10,900.00

2,071.00

12,971.00

3.1.1.1. Studiu topografic

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.1.1.2, Studiu geotehnic

5,400.00

1,026.00

6,426.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studil specifice

5,000.00

950.00

5,950.00

3.2.

Documentatii-suport şi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri ş i
autorizatii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3.

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performantei energetice şi auditul energetic al cgdirilor

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

Deviz general

1

INFRA PROJECT

3.5.

Numar project: 28/202.1
Denumire project: Reabilitare pod peste raul laiomita Ia Fierbinti pe Di

101U si dublarea acestuia cu o structure; independent ă
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. (S.F.)

Proiecta re

282,870.05

53,745.31

336,615.36

3.5.1. Tema de prolecta re

0,00

0.00

0.00

3.5.2. Stud i u de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

24,000.00

4,560.00

28,560.00

3.5.4. Documentatille tehnice necesare In vederea olytinerii
avizelor/acordurilor/ autorizatillor

8,000,00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnic ă de calitate a prolectului tehnic şi a detaliilor de
executie

11,000.00

2,090.00

13,090.00

239,870.05

45,575.31

285,445.36

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatiede avizare a lucră rilor de
interventii şi deviz general

3.5.6. Project tehnic şi detalii de executie
3.6.

Organizarea procedurilor de achlzitie

0.00

0.00

0.00

3.7 ,

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de project pentru oblectivul de investitil

0.00

0.00

0.00

3,7.2. Auditul financier

0.00

0.00

0.00

Asistentă tehnic ă

102,801.45

19,532.28

122,333.73

3.8.1. Asistent ă tehnică din partea prolectantului

34,267,15

6,510,76

40,777,91

3.8.11 pe perioada de executie a lucră rilor

17,133.58

3,255.38

20,388.95

3,8.1.2. pentru pa rticiparea proiectantului la fazele Incluse In programul
de control al lucră rilor de executie, avizat de c ătre I.S.C.

17,133.58

3,255.38

20,388.95

3.8.2. Dirigentie de ş antier

68,534.30

13,021.52

81,555.82

405,571.50

77,058.59

482,630.09

Constructii ş i instalatii

6,853,430.00

1,302,151.70

8,155,581.70

4.1.1.

REAB1L1TARE POD PESTE RAUL IALOMITA LA FIERBINTI PE Di 101U 51
DUBLAREA ACE5TUIA Cu 0 STRUCTURA 1NDEPENDENTA

6853430.
,
,
00

1302
,
151.
,
70

8, 15 5,581.70

4.1.1.1

OB1ECTUL 1: REABILITARE POD EXISTENT PESTE RAUL IALOMITA

1,637,375.00

311,101.25

1,948,476.25

4.1.1.2

OB1ECTUL 2: POD NOU PE5TE RAULIALOM1TA

5,216,055.00

991,050.45

6,207,105.45

3.8.

Total capitol 3
Capitolui 4 - Cheltuieli pen tru invest itia de barn
4.1.

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi functiona le

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care necesit ă montaj

0.00

0,00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care nu necesit ă montaj ş i
echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorpora le

0.00

0.00

0.00

6,853,430.00

1,302,151.70

8,155,581.70

Organizare de şantier

171,335.75

32,553.79

203,889.54

5.1.1. Lucră ri de constructil ş i instalatii aferente organiz ă rii de şantier

102,801.45

19,532.28

122,333.73

Total capitol 4
Capitolui 5- Alte cheltuleli
5.1.

Deviz general
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28/2021
Reabiacre pod peste r6ul lalomita la Fierbinti pe DJ
101U si dub/area acestuia Cu 0 structură independentă
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I.
Numar project:

INFRA PROJECT

5.2.

Denumire project:

5.1.2. Cheltuieli conexe organiz ă rii ş antierului

68,534.30

13,021.52

81,555.82

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

145,217.85

13,021.52

158,239,36

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferent ă EC pentru controlul catit ă tii lucră rilor de constructil

34,856.16

0.00

34,856.16

5.2.3. Cote aferentă ISC pentru controlul statului In a menajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucr ă rilor de constructii

6,971.23

0.00

6,971.23

5.2.4. Cota aferent ă Case! Sociale a Constructorilor - CSC

34,856.16

0.00

34,856.16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizatia de construire/
desfiintare

68,534.30

13,021.52

81,555.82

725410.
,
15

137827.
,
93

863238.08
,

5,000.00

950.00

5,950.00

1,046,963.75

184,353.24

1,231,316.98

5.2.1. Comisioanele şi dob ă nzile aferente creditului b ă ncil finantatoare

5.3,

Cheltuleli diverse şi neprevgzute (procent din valoarea cheltuielilor
prev ă zute la capisubcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) -10%

5.4.

Cheltuieli pentruinformare şi publicitate

Total capitol 5

capitolul 6 Cheltuiell pentru probe tehno1ogice 51 teste
-

6.1.

Pregătirea persona lului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2.

Probe tehnologice şi teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,320,965.25

1,566,413.52

9,887,378.77

6,971,231.45

1,324,533.9295,765.43

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Data: 08.07.2022

Beneficiar/Investitor,
CONSILIULJUDETEAN IALOMITA

Deviz general

3
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărlire privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) g a principalilor
indicatori tehnico-economici rezultati pentru obiectivul mixt de investitii „Reabilitare pod peste
ul Ialomita Ia Fierbinti pe DJIOJU şi dublarea acestuia cu o structurd independentli"

Prin pro iectul de hotărăre supus dezbaterii se propune spre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate (SF) si a principalilor indicatori tehnico-economici rezultaţi pentru obiectivul mixt de
investifil „Reabilitare pod peste răul Ialomiţa la Fierbinţi pe DJ 101U si dublarea acestuia on o
structură independentă "
Av ănd in vedere priorităţile de dezvoltare ale Judeţului lalomiţa, prevăzute in Strategia de
Dezvoltare a Judeţului Ialorniţa 2021-2027, aprobată prin Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 80 din 20.04.2022, Consiliul Judeţean Ialomiţa face demersuri în vederea cresterii gradului de
siguranki al circulaţiei prin reabilitarea de drumuri judeţene ipodnri.
În acest sens prin Hotărările nr. 70/28.05.2020 şi 71/28.05.2020 Consiliul Judefean lalomiţa
a aprobat Nota conceptuală si Tema de pro iectare aferente obiectivului de investi ţii „Reabilitare
pod peste răul Ialorniţa la Fierbinţi pe DJ 101U si dublarea acestuia on o structură independentă ".
Av ànd in vedere prevederile Hotărării de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modific ările şi complettirile ulterioare, a fast realizat
Studiul de fezabilitate (SF).
În contextul de mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) ş i a principalilor
indicatori tehnico-economici rezultaţi pentru obiectivul mixt de investifii „Reabilitare pod peste r ăul
lalomiţa la Fierbinfi pe DJ 10IU şi dub larea acestuia en o structură independentă ".
În raportul direct-lei de specialitate ş i proiectul de hoard re sum detaliate elernentele de
natură tehnică i econornică.
Constatănd că sunt indeplinite eondifide de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judefean Ialomifa adoptarea hotărării in forma si conţinutul prezentate in proiect.

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia

Memhot of 0100 Sadao:Man
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Raport
la proiectul de hotărăre privind aprob area Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tebnicoeconomici rezultaţi, pentru obiectivul rnixt de investi ţii "Reabilitare pod peste râu ł Ialonţila la
Fierbinti pe DJ 101U dub/area acestula cu o structur ă independente
Dintre priorităţile de dezvoltare ale Jude ţului Ialomiţa, una dintre eele mai importante
este reabilitarea şi modernizarea podurilor aflate in administrare, asigurându-se astfel cre şterea
gradului de siguranţă a circulaţiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judelean Ialomi ţa a
identificat necesitatea execut ării luerărilor de reabilitare a podului peste raul Ialomi ţa la Fierbinţi
pe DJ 101U.
Obiectiv general: Creşterea gradului de siguran ţă a circulaţiei rutiere prin Reabilitarea
şi modemizarea podurilor aflate in administrare.
Obiectiv specific: Reabilitare a podului pester ăul Ialomiţa la Fierbinţi pe DJ 101U.
Beneficiar: Judeţul Talomiţa.

Având in vedere:
- Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 128.05.2020 privind aprobarea Notei
conceptuale aferent ă obiectivului de investiţii "Reabilitare pod peste reml Ialomita la
Fierbinti pe DJ 101U şi dublarea acestuia cu o structur ă independent ă ";
Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 71/28.05.2020 privind aprobarea Temei de
proiectare aferent ă obieetivului de investiţii "Reabilitare pod peste raul Ialomi ţa la Fierbin ţi
pe DJ 101U şi dub/area acestuia cu o structur ă independent ă ";
- Prevederile Legii ru. 273/2006 — legea finan ţelor publiee locale;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice, cu modific ările şi completările
ulterioare;
Prevederile Hot ărdrii de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i con ţinutul cadru
al documentaţfilor tehnico-economice aferente obiectivului de investi ţii finanţate din fonduri
publice, cu modific ările şi completările ulterioare;
propunem Consiliului Judeţean Ialomita aprob area Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economiei rezultaţi, pentru obiectivul mixt de investi ţii "Reabilitare pod peste awl
Ialomita la Fierbinti pe DJ 101U şi dub/area acestuia cu o structur ă independent ă " — solutia 1

Indicatori tehnico-economici aferen ţi investiţiei:
a) Indicatori tehnici:
Tip pod

Grindă simplu rezemată
Beton mint

Lungime totală pod

Lt = 64,40m

Lăţime totală pod

B = 13,35m

Lăţime parte carosabil ă

Pc — 2 x 3,9m

Lătime trotuare

T = 2 x 1,5m

Desehideri (nr. si lungime) 11,15m + 32,25m + 11,15m

b) Durata estimată de executie:
21 luni
Valoarea obiectivului de investitii:
Va1oare total ă: 9.887.378,77 LEIcu TVA
Din care C+M: 8.295.765,43 LEI cu TVA
Anexăm prezentului raport Studiul de Fezabilitate pentru acest obiectiv de investi ţii.

intoemit
Traian TASTAMAN

