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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea completării Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  

”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti),  
intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”,  

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 25.06.2020 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16576/2020 – C din 04.08.2020 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 16584/2020 – E din 04.08.2020 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 16862/2020 - Q din 06.08.2020 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 16829/2020 – U din 06.08.2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

-  Avizul nr. 16694/2020 – Y din 05.08.2020 al Comisei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incobatibilități; 

- Avizul nr. 16800/52020 – Q din 06.08.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.  86 din 25.06.2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită 
judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – 
intersecţie cu DN21”. 

- Adresa Direcției Generale Organismul Intermiar pentru Transport din cadrul 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor înregistrată la Consiliul Județean 
Ialomița; 

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 art. 19 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 
privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui spreijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021 – 2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 
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2014 -2020 (POAT 2014-2020) ȘI Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 
(POIM); 
 - prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) și anexa nr. 1 din Hotărârea 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  

- prevederile art. 60 coroborat cu art. 47 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art.I La punctul 2.1 al notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie 
cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 86 din 25.06.2020, după litera c) se introduce o nouă literă „d)” al 
cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice, și spre știință 
Instituției Prefectului –Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
PREȘEDINTE, 

 VICTOR MORARU 
 
 
         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                 Secretarul General al Județului Ialomița  
                                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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