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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 187/27.11.2020 privind 
aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, 

rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 
306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, 
DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu 

DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 
 
 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 27887/2022 - A_ din 26.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 187 din 27.11.2020 privind aprobarea 
devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, rezultați în urma 
documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul 
Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție 
cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – 
limită județ Buzău” cod SMIS 120110; 
 - Raportul de specialitate nr. 27891/2022 – Y din 26.10.2022 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 28000/2022 - O din 27.10.2022 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
 - Avizul nr. 28041/2022 - S din 27.10.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 
 În conformitate cu: 
 -  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 Hotărârii 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; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare; 
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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 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 187 din 27.11.2020 privind 
aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, 
rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 
limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 
102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 
102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 se modifică și se înlocuiește cu anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.II Se modifică articolul 2 litera a) la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 187 
din 27.11.2020 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – 
economici actualizați, rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți 
intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, 
DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 și va avea 
următorul cuprins: 

 
”a) valoarea totală a investiției:  136.465.080,09 lei cu TVA, 
       din care C+M:   120.933.086,79 lei cu TVA” 

 
            Art.III Prezenta hotărare devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.IV 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 - Județului 
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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