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R.01 SIMTEX 

PROIECT DE HOTARAE NR. 	 
pentru cornpletarea anexel la Hotiirlirea Consiliului Judelean Ialromiţ a nr. 80120.04.2022 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţa 2021-2027 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Având  în vedere: 
- Referatul de apro bare nr.ofge(2022 	0- din  OA': 10 2022 al Pre,s'edintelui 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examindnd: 
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.  O /20.04.2022 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027; 
- adresa nr. 34349/14.09.2022 a Ministerului Transporturilor i Inftastructurii; 
- adresa nr.15494/21.09.2022 a ADR Sud ilduntenia; 
- Raportul de specialitate nr,  5L/2022 - AI din  0S  lô .  2022 al Direcţ iei 

Investitii i Servicii Pub lice; 
-Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, 

drepturi, obligatii ş i incompatibilitdti; 
-Avizul nr. 	72022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si urbanism; 
In conform  itate cu: 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru 

elaborarea actelor normative, republicatd; 
- prevederile Regulamentului de organ izare ş i funcţ ionare a Consiliului Judelean 

Ialomiţa, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 46730.03.2021, cu 
modificdrile i completdrile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr. 5772019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art.I Anexa la Hotă reirea Consiliului Juderean Ialomi,ta nr. 30720.04.2022 privind 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judefului Ialomiţa 2021-2027, se completeaz ă  dupei 
cum urmează : 

Cod FP -07-02, Ed, 2 vers,0 



1. in Vol. II — Planificare strategică , la Cap, 3, subcapitol 3.2.4 04 — Ialomita, judeţ  
accesibil $i bine conectat  în  teritoriu Cu  o infrastructură  de transport performantă  ş i  Cu  un 
impact redus asupra mediului, la direcţ ia D4.1.2., după  numă rul curent 16 se introduce 
pro  iectul cu nurnă rul curent 17, avă nd datele de identificare prevă zute in anexa care face 
parte din prezenta hotă ră re. 

Art.11  Fritz  grija Secretarului general al judetului Ialomi ţ a, prezenta hotdră re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directiei Servicii Publice si, spre stiintă , 
Instituţ iei Prefectului — Judetul Ialomi ţa, urmă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţ a — Sectiunea "Manitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN rAyL4'.i, 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judeţului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa 

la Flo•MrSrea 0 lalomi -ta nr. 	din 	2022 

VOL. 2 — Planificare Strategic ă  

CAP. 3 - PORTOFOLIUL DE PROIECTE 51 PLANUL DE ACTIUNE — 3.2 Portofoliu de proiecte - 3.2.4. - 04. IALOMITA - JUDET ACCESIB1L 51 BINE 
CONECTATTN TERITORIU, Cu 0 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PERFORMANTA 51 CU UN IMPACT NEGAT1V REDUS ASUPRA MEDIULUI 

Sursa 
uget estirnat Posibile surse Respon.sabili si posibili proletteler 

(lei) de finantare parteneri si alte 

I observatu 

F-04. IALOIVIITA CONECTATA JUDET ACCESIBIE SI SINE CONECTATIN TERITORIU, CU 0 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT-P—E—R-F-0—RMAN+A. Si Cu UN IMPACT REDUS ASUPRA 
MEDIULU1 

D4.1.2. Modernizarea infrastructurii rutiere judetene 

17. 

Modernizare DJ 201: intersectie cu DI 213A 

(M ă rculeş ti) — interseclie cu DJ 212, DJ 212: 

intersectie cu DJ 201 — intersecIle cu DN 2A 

(Tă nd5rei) 

in elaborare 

DAL1 
2022 — 2027 N/A N/A 

POR SM (P4) 

fonduri 

nationale/ 

buget local/alte 

surse 

UATJudetul IalomiTa 

       

- - - 	- 
04.1.  Accesibilitate ridicat5 Cu  legă turi facile in teritoriu 
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PREŞEDINTE 
	

Nr2 5726-  	din  01 f-   .10.2022 
2922,  

RE FERAT DE APROBARE 
la proieetul de hoteirtire pen tru eompktarea anexei la Houirtirea Consiliului Jude/earl 

nr.W20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Jude ţ ului Ialornita 
2021-2027 

Prin  pro  iectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune completarea anexei la 
Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 60/20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027. 

Documentul in cauza transpune abordarea strategică  ş i  pro  gramarea politicilor de 
dezvoltare conturate  la  nivelul Uniunii Europene. Acesta cuprinde  pro  iectele identificate a 
fi implementate la nivelul fiec ă rej unită ti administrativ teritoriale din Judeţ ului Ialomita in 
perioada de finantare 2021-2027. Pe perioada sa de valabilitate, documentul in cauză  poate 
suferi complet ă ri,  în  functie de oportunită tile de finantare sau alte cauze  cc nu au putut 
anticipate in perioada de elaborare ş i apro  bare.  

La data de 23 septembrie 2022, la nivelul ADR Sud Muntenia a fost aprobată  lista de 
proiecte prioritare  pen  tru domeniul infrastructurii rutiere judetene ce pot fi depuse spre 
finantare in cadrul Programului Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027. Printre 
aceste proiecte se regă seste  i eel  referitor la "Modernizarea DJ 201: intersectie cu DJ 
213A (M ă rcule.yti) — intersectie cu DJ 212; DJ 212: intersecţ ie cu DJ 201 — intersectie cu 
DN 2A („ Tă ndă rei)", project care face parte din prioritatea 2 a coridorului de mobilitate 
de la nivelul judelului Ialomi ţa ,yi propus a completa portofoljul de proiecte din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare a judetului Ialomiţ a. 

:in raportul de specialitate al Directiei Investitii ş i Servicii Publice sunt prezentate 
detaliile de natură  tehnică  cc concur ă  la aprobarea proiectului de hotă rdre. 

Constată nd că  sum indeplinjte conditiile de legaljtate sj de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate  în 
project. 
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RAPORT 

la proiectul de hotAr'ă re privind completarea anexei in HCif privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027 

Conform "Strategjei de dezvoltare a jude ţului Ialomi ţ a 2021-2027", aprobat ă  prin HCI 

/4120.04.2022, in analiza situa ţ iej existente, jude ţ ul Ialomiţ a este slab conectat la re ţ eaua 

european ă  de transport TEN-T, fiind izolat fa ţă  de centrele urbane majore de la nivel 

european. 

Prin urmare, jude ţ ul Ialornita propune conturarea unor eoridoare de mobilitate la 

nivelul jude ţ ului, care s ă  asigure leg ă turile intre principalele punete de interes din jude ţ  prin 

urmă toarele objective de investi ţ ii: 

Prioritatea 1: „Modernizare DI213A: Limit ă  judeţ  C ă l ă rasi — 	intersectie 	cu 	D.1201 

(Mă rculesti); intersec ţ ie cu DN2A (Bucu) — Se ă nteja — intersec ţ ie cu DN21" 

Prioritatea 2: „Modemizare DJ201: intersec ţ ie cu DI-213A (Mă rcule ş ti) 	intersectie cu 

D.T212; D,1212: intersectie  cu D,1201 intersec ţ ie cu DN2A (Tă ndă rei)" 

Proiectele de conectivitate propuse i pentru care se dore ş te tinantare prin Programul 

Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027 constituie de asemenea cele 2 priorit ăţ i de 

fman ţ are propuse de judetul Ialomi ţ a la nivelul Regiunii gild Muntenia. 

Pentru obiectivul de investi ţ ie care „Modernizare DJ213A: Limitd jade( Caldraş i — 

intersectie cu DJ201 (M ă rcute#i); intersecţ ie cu DN2A (Bucu)--Sciinteia —intersectie cu 

DN21" care se reg ă sete îu cadrul Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomi ţ a 2021-2027 

există  in derulare un project finan ţ at prjn POAT pentru realizarea documenta ţ jilor tehnico-

economice, „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru preg ă tirea de proiecte finan ţ ate 

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urban ă , regenerare urban ă , 

infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential 



turistic ş i infiastructur ă  rutier ă  de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare  i  / sau 

drumuri de legă tur ă - 5D2." Cod SMIS: 143370. 

Pentru obiectivul de investitie: „Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A 

(Mă rcule§ti) — intersectie cu DJ212; 13J212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A 

(T ă ndArei)", in urma solicit ă ri judetuluilorni ţ a, 	Ministerul Transporturilor 

Infrastructurii a remis o adres ă  prin care confirm ă  faptul acest obiectiv de investiţ ie asigura 

coneximea indirecfa la reteaua TEN-T. 

Astfel in urma solicit ă rii ADR Sud Muntenia de a transmite noile propuneri pentru 

Prioritatea 2 care să  fie fmantate prin  FOR  2021-2027 , printre documentele solicitate se 

numă ră  ş i cerinţ a obligatorie ca noua propunere s ă  fac ă  parte dintr-o strategic elaborat ă  la 

nivel judetean 

Astfel, Direc ţ ia Investitii  i  Servicii Publice propune Consiliului Judetean Ialomita 

actualizarea Strategiei de dezvoltare a judeţ ului Ialomita 2021-2027 prin introducerea 

obiectivului de investitie „Modemizare DJ20I : intersec ţ ie cu. DJ213A (Mă rcule ş ti) — 

intersec ţ ie cu DJ212; DJ2I2: intersectie cu DJ201 intersectie cu DN2A (T ă ndă rei)" dup ă  

CUM urmeaz ă : 

-in eadrul 04. IALOMITA- JUDET ACCESIBIL SI BINE CONECTAT  ÎN  

TERITORIU, CU 0 INFRASTRUCTURĂ . DE TRANSPORT PERFORMANTĂ . SI CU 

U1N IMPACT NEGATIV REDUS ASUPRA MEDIULUI 

04.1.Accesibilitate ridicat ă , cu leg ă turi facile in teritoriu 

D.4.1.2 Modernizarea infrastructurii rutiere judetene, nr. crt 17 

Informatiile  cc  vor fi  intro  duse in cadrul nr. crt 17 se regasesc in cadrul anexei 

Attexe: 

• Adresa ADR Sud Muntenia nr. 15494/21.09.2022 privind actualizatrea portofoliului 

de proiecte pentru infrastructura jude ţ ean ă  de transport rutier finantat ă  prin PR SM 

2021-2027 

• Adresa Ministerul Transporturilor  i  Infrastructurii referitoare asigurarea conexiunil 

indirectă  la reteaua TEN-T. 

• Anexa privind datele aferente proiectului  cc  vor fi completate in cadrul 04, 04.1, 

D.4.1.2, nr. cr1.17 

Director executiv adjunct 
Mariana Stanciu 

 

intocmit 
Luiza heorghe 
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Nr. 15494/21,09,2022 

• Ckre: 	Consiliul Judetean lalomita 

O În aten ţ ia: Domnului Pre ş edinte Marian PAVEL 

O De la: 	ADR Sud Muntenia 

O Ref.: 

	

	Actualizarea portofoliului de proiecte pentru infrastructura 

jude ţ ean ă  de transport rutier finantat ă  prin PR SM 2021 - 2027 

El Urgent 	H Spre informare 	H Sore comentarii 	ElRug ă m râspundeti 

Stimate Domnule Pre ş edinte, 

Vă  inform ă m că  ADR Sud-Muntenia se afl ă  In st ă diul de negociere oficial ă  cu serviciile 

Comisiei Europene în vederea aprob ă rii Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. 

În acest context, in anul 20200`n regiunea Sud Muntenia a fost ini ţ iat derrersul ce are In vedere 

preg ă tirea portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de drumuri jude ţ ene. 

Astfel, prin Hot ă r ă rea CpDR Sud Muntenia nr, 13/23 septembrie 2020 s-a aprobat lista de 

proiecte prioritare pentru domeniul infrastructurii rutiere jude ţ ene ce urmeaz ă  a fi depuse în 

cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027. 

De asemenea, OUG nr. 88/2020 a sprijinit financiar elaborarea documentatiilor tehnico-

economice necesare preg ă tirii ş i implement ă rii unor proiecte de infrastructur ă  din domenii 

strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. Beneficiarii 

documenta ţ iilor tehnico-economice pentru care se acord ă  sprijinul financiar au obliga ţ ia de a 

depune cereri ne finan ţ are pentru proiectele pentru care au fast preg ă tite documenta ţ ille 

tehnico-economice, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, în 

condi ţ iile prevkute de ghidurile solicitantului. Tn contextul modific ă ril OUG nr, 88/2020, prin 

OUG nr. 122/08.09.2022 ş i pentru a cre ş te ritmul de implementare ş i reducere a riscului de 

clezangajare la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 v ă  transmitem lista cu 



drumurile judetene aprobate prin Hot ă r ă rea CpDR Sud Muntenia nr. 13/23 septembrie 2020 ş i 

rug ă m s ne comunicati dad mentineti proiectele aprobate initial. 

În situatia in care exist ă  modific ă ri ale proiectelor aprobate ini ţ ial, sau dac ă  sunt proiecte noi 

ce vor fi introduse in cadrul priorit ă til 2, pentru acele judete ce nu au avut incluse proiecte în 

cadrul priorit ă tii 2 aprobate prin Hot ă r ă rea CpDR nr. 13/2020, v ă  rug ă m s ă  ne transmiteti noile 

dumneavoastr ă  propuneri care trebuie s ă  indeplineasc ă  cumulativ urm ă toarele 

a) s ă  asigure conexiunea la coridoarele de transport transeuropene, respectiv leg ă tura 

direct ă  sau, dup ă  caz, indirect ă  la retelele de transport TEN-T Central ă  sau Global ă ; 

b) s ă  fac ă  parte dintr-o strategie elaborat ă  la nivel judetean sau, dup ă  caz, regional; 

c) s aib ă  impact asupra dezvolt ă rii econornice la nivel judetean sau regional; 

d) s ă  aib ă  o valoare estimat ă  total ă , f ă r ă  T.V.A., echivalent in lei, a proiectului intre 

10.000.000 euro ş i 65.000.000 euro. 

Totodat ă , preciz ă m c ă  pentru fiecare propunere, ADR Sud Muntenia va solicita, prin 

intermediul Ministerului investitiilor ş i Proiectelor Europene, ş i purtctul de vedere al 

ministerului de linie responsabil de sectorul de transport pentru confirmarea conectivit ă til 

clirecte sau indirecte cu reteaua rutier ă  ş i/sau feroviar ă  primar ă  ş i/sau secundar ă  din cadrul 

Planului investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020- 

2030.. 

Dup ă  primirea avizului pozitiv de la Ministerul Transporturilor ş i Infrastructurii se aprob ă  prin 

hot ă ră re a consillului judetean justificarea impactului asupra dezvolt ă rli economice la nivel 

jude -tean/regional a proiectului de infrastructur ă  rutier ă  propus. 

At ă t in cazul in care sunt mentinute proiectele aprobate initial, Cat ş i in cazul in care sunt 

introduse proiecte no!, v rug ă m s completati Fi ş a de project ata ş at ă . Informatijle referitoare 

la localizarea segmentelor de drum care compun traseele propuse pentru finantare, vor fi 

furnizate intr-un format care s ă  urmeze modelul bazelor de date GIS tip .shp; .dxf/.ciwg; 

.km1/.kmz., astfel Trick Ministerul Transporturilor ş i Infrastructuril s poat ă  realiza 

suprapunerea pe h ă rtile din Master Planul General de Transport al Rom ă niei, pentru 

evidentierea conectivit ă tii la retelele TEN-T Core/Comprehensive. 

Lista actualizat ă  a proiectelor prioritare va fi supus ă  ulterior aprob ă rli în Consillu1 pentru 

Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia. 



Vă  rug ă m s ă  ne transmiteti propunerile dumneavoastr ă  pang la data de 5 octombrie 2022, 

la adresa de e -mail amsudmuntenia@adrmunteniaxo.  

Pentru detalii suplimentare,  v ruggm s ă  contactati Serviciul Gestionare, Evaluare ş i 

Monitorizare Program, perscang de contact d-na Andreea Dogaru — Expert, tel. 0725723804. 

multurnim pentru colaborarel 

Cu deosebit5 consideratie, 

Director General, 

Liviu Gabriel MUSAT 

Director, 
Directia Autoritatea de Management POR Sud Muntenia 

Gabriela-Manuela CALM 
Sermat dig ltal de CALIN 

CAM GARRIELAGA8RIELA-mANLJELA 

MANUELA 	..bata. .2072.09.21 17:25'53 
+CI3'00' 

Ugitally signed by  MUSAT LMU  
USAT 	U-GABR I EL".GABRIEL 

bate: 2022.04.21 17:55:33 +03'00' 
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