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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean lalomița ar. 225/19.12.2017 privind aprobarea

realizării proiectului "Modernizare DJ 306 limită judeţ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe

Doja-Crunțţi intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu

DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de
proiect, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. (f,// [2021 - d din do.01.2021

al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării

proiectului "Modernizare DJ 306 limită judeţ Călăraşi-Albeşti-Andrășeşti-Gheorghe Doja-Cranţi

intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, D] 203E
intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr,_

Publice;

454/2042 - F /70.0 1.2021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii

- Avizul nr,

[2021 - ___ din

.01.2021 al Comisiei economico-financiare şi

- Avizul nr.

P2021 - ___ din

„01.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea

agricultură;

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediuluişi turism,

În conformitate cu:

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. £) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadrual
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;

- prevederile Legii nr, 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

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

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată;

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judetean Ialomita
|

19000080181

Cod FP -07-06, vers.

HOTĂRĂȘTE:
Art.] Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr, 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării
proiectului "Modernizare DJ] 306 limită judeţ Călărași-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi
intersecţie cu DJ] 102H, DJ] 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E

intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Laarticolul 2, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”Art.2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de 136.465.080,09 lei, inclusiv TVA aferent,
conform bugetului proiectului prevăzut în anexa nr.1 careface parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de

133.033.630,08 lei, inclusiv TVA aferent.

(3) Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Ialomița la finanţarea
proiectului, în valoare de 6.092.122,63 lei inclusiv TVA, compusă din 2.660.672,62 lei reprezentând
2% din valoarea eligibilă a proiectului și 3.431.450,01 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea
cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă
de 130.372.957,46 lei.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr.1 şi 2 care fac parte din prezenta

hotărâre.

3. Articolul3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Județean Ialomița să semneze, în numele şi
pentru Județul Ialomița, documentaţia aferentă proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului

Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, în situaţiile
menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în anexa nr.2 care face
parte integrantii din prezenta hotărâre. ”

Art. II Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei

Achiziţii și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secţiunea

"Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat

Secretarul general aljudeţului Ialomița
Adrian-Robert IONESCU

Rd./Oc.
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SURSE DE FINANTARE
Valoarea tota! a cererii de finantare, din care;
Vaioarea total neeligibila, inclusiv TVA aferent

136,465,080.09
3,431,450.01

b

Valoareatotaleligibila, inclusiv TVA aferent

Il

Contributia proprie, din care:

6,092,122.63

a

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

2,660,672.62

b

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

3,431,450.01

HI

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

Data:

intocmit, S.C. WING COMPUTER GROUP S.R.L.
Banica Cosmin-Kari, Director general

133,033,630.08

130,372,957.46

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr.

Anexa nr.2
din
2021

Model D
Declaraţie de angajament
Pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului.

Subsemnatul, PAVEL MARIAN, CNP

SPCLEP SLOBOZIA,

JUDEȚUL IALOMIŢA,

, posesor al CI seria.

nr.

, eliberată de

în calitate de reprezentant legal al UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Solicitant de finanţare pentru proiectul Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi -Albeșşti Andrăşeşti -Gheorghe Doja - Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţie cu DJ 306 Reviga - Cocora -intersecţie cu DJ 203E,

DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora - Limită judeţ

Buzău pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare

Mă angajez ca Unitatea Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomița
=

Să asigure contribuţia proprie respectiv 2.660.672,62 reprezentând 2% din valoarea eligibilă
a proiectului, conform secţiunii 23 „Sursele de finanţare” din formularul cererii de

finanţare,

=

Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,

=

Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile

=

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate

cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze
sumele ce implică contribuţia soticitantului la cheltuieli eligibile și neeligibile aferente
proiectului.

„Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a
bunurilor achiziționate şi natura activității pentru care s-a acordat finanţare şi să nu

ipotecheze, cu excepția situaţiilor prevăzute în contractul de finanţare, pe o perioadă de
cel puţin 5 ( cinci ani) ani de la efectuarea plăţii finale sau în termenul prevăzut de
normele privind ajutorul de stat.,

=

în cazul în careva primifinanţare din POR 2014-2020 pentru investiţii în infrastructură sau
producţie, pe termenul de 5 ani anterior menţionat sau în termenul prevăzut de normele
privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :
+

să realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț ;

+

să realizeze o modificare substanţială care afectează natura,
obiectivele sau condiţiile de realizare și care ar determina
subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.

„Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de şanse şi
nediscriminării şi egalităţii de gen.

a

Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului obiect al proiectului, prin
menţionarea în cerințele de proiectare din caietul de sarcini pentrurealizarea proiectului
tehnic, respectarea prevederilor naţionale şi europene aplicabile în vigoare?.

=

Să respecte, pe perioadade valabilitate a contractului, următoarele condiţii:

o

să nu fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru
comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora , în conformitate cu
prevederile cu excepţiile prevăzute de Codului Penal, aprobat prin Legea nr

286/2009, cu modificările și completările ulterioare,
o
=

(Unde este cazul) să deţină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în

cadrul proiectului.

Să notifice Ol/AMPOR asupraoricărei situaţii , evenimentori modificare care afectează sau

ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul
specific în termen de maxim 5 zile de la apariţia acesteia

La momentul etapei de precontractare (se pot selecta opţiunile, după caz)
a
dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului
de proprietate publică și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cuînscrierea definitivă a

dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) cel mai târziu la data emiterii autorizaţiei de
construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data

intrării în vigoare a contractului de finanţare, în caz contrar contractul de finanţare va fi reziliat,
iar sumele plătitevor fi recuperate.
a

Să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura

activităţile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să realizeze demersurile necesare pentru
obținerea autorizaţiei de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale necesare pentru
implementarea activităților proiectului, la termenele prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil
și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul);
Semnătura:
Nume, prenume

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
Data:

1 Reglementările europene și naţionale relevante incidente:
„

art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și

de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
e
e

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

capitolul IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități,
Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu

handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
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Nr 43(42021 Z dingo /_„2021
REFERAT DE APROBARE

Ia proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr, 225/19.12.2017privind aprobarea realizării proiectului "Modernizare DJ 306 limităjudeţ Călăraşi-

Albeşti-Andrășeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-

Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limităjudeţ Buzău”
și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării
proiectului "Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecție
cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ] 203E intersecţie cu
DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările
ulterioare.
Drumul județean DJ 306 va fi modernizat cu fonduri nerambursabile obţinute prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea Mobilităţii Regionale prin Conectarea Nodurilor
Secundare şi Terţiare la Infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Prin finalizarea acestui

obiectiv de investiţii se va realiza o îmbunătăţire a infrastructurii regionale detransport a judeţuluiIalomiţa,
prin racordarea la rețeaua TEN-T. De asemenea, se va asigura o creştere a nivelului de siguranță a traficului
rutier, inclusiv a vitezei de deplasarea autovehiculelor.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 a fost aprobată realizarea
proiectului, precum şi cheltuielile legate de implementarea proiectuluicare au fost, ulterior, modificate prin
Hotărârea nr.188/27.11.2020. În prezent, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și adoptării, se propune
o nouă actualizare datorată, în principal, înregistrării unor economii la o serie de activităţi, sume ce necesită
a fi transferate pe alte linii bugetare. Acest fapt va determina reducerea valorii cheltuieliloreligibile aferente
activităţilor unde s-au constatat economii, şi se va suplimenta valoarea eligibilă la investiția de bază.
În raportul direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa șiîn
bugetulproiectului ce însoțește proiectul de hotărâre sunt prezentate detaliat, pe capitole și subcapitole, noile
valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-

Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecție cu DJ] 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocoraintersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”.

Proiectul de hotărâre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Codul administrativ

aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale şi Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru. elaborarea actelor
normative,
inclusiv
Regulamentul
de
organizare
şi
funcționare
al
Consiliului

Judeţean Ialomiţa.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate şi de oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului: „Modernizare DJ 306 limită judeţul
Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecție cu DJ 102H, DJ 102H
intersecţie cu DJ 306 — Reviga-Cocoru- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ
102H - Cocora-limită judeţ Buzău ”şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și
completările ulterioare
UAT Judeţul Ialomiţa a depus sprefinanţare din fonduri europene prin POR 2074-2020,
Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiţii 6.1: Stimularea Mobilităţii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare şi Terţiare
la Infrastructura TEN- T, inclusiv a nodurilor multimodale, Ape! dedicat sprijinirii obiectivelor
prevăzute de Aria prioritară 1 — Înterconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene
privind regiunea Dunării AP _1b — Legăţuri rutiere feroviare şi aeriene obiectivul de investiţii
mai sus menţionat.
În urma finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară precum şi urmare aplicării
mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.

POR/2016/6/6.1/SUERDI/1 în luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723

pentru proiectul „Modernizare DJ 306 limită județul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe

Doja-Crunţi intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 — Reviga-Cocoraintersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102] - Cocora-limităjudeţ Buzău ”.
Prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 225/19.12.2017 a fost aprobată realizarea
proiectului: „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe DojaCrunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 — Reviga-Cocora- intersecţie cu
DJ 203E, D] 203E intersecţie cu D] 102H - Cocora-limită judeţ Buzău ”si a cheltuielilor legate

de proiect, iar prin H.C.J nr. 115/16.10.2018, HCJ 93/31.07.2019 şi HCJ 188/27.11.2020 au fost

actualizate atât valoarea totală a proiectului cât şi contribuţia proprie a UAT Judeţul Ialomiţa la
finanţarea proiectului.
Pentru demararea execuţiei lucrărilor din cadrul proiectului, conform calendarului de

implementare a proiectului a fost întocmit proiectul tehnic şi detaliile de execuţie ale acestuia, în
urma căruia a rezultat un deviz general mărit al proiectului în ceeace priveşte cheltuielile aferente

investiţiei de bază.
Aceste modificări au apărut în cea mai mare parte ca urmare a schimbărilor legislative

survenite prin OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiitor publice şi a unor măsurifiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor

acte

normative

şi

i

Consiliul Judetean ialomita

000071

prorogarea

unor

termene.

Pe parcursul implementării proiectului s-au încheiat contracte de prestări servicii la care s-au
înregistrat economii, aceste sume rămase neutilizate putând fi transferate pe alte linii bugetare
aferente proiectului unde sumele au crescutîn urma elaborării devizului la faza PT.
Astfel, este necesară actualizarea valorii bugetului cererii de finanţare (cheltuieli eligibile si

neeligibile) , având în vederecă fundamentarea bugetului cererii de finanțare se bazează pe devizul

generalal proiectului.
Totodată, întrucât aufost identificate economii la alte activităţi, se va propune trecerea
acestora la investiţia de bază , inclusiv suma de la diverse şi neprevăzute. Practic, se propune
reducerea valorii cheltuielilor eligibile atât din cadrul activităţilor unde au fost înregistrate
economii cât si din cadrul cheltuielilor diverse si neprevăzute pentru a suplimenta valoarea
eligibilă la investiția de bază.
Având în vedere:
-prevederilor contractului de finanțare, prin care se precizează ca "modificarea valorii totale a

proiectului se va putea realiza din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a

Proiectului, beneficiarul fiind obligat să transmită împreună cu cererea de modificare a
Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura din resurse
proprii, fondurile suplimentare necesare , precum și disponibilitatae acestorfonduri”

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

propunem Consiliului JudeţeanIalomiţa modificareaart. 2, alin (1)- (3) cu următoarele valori:
-

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, este în valore de 136.465.080,009 lei
conform bugetului ataşat, anexa nr.1;

-

Valoarea totală eligibilă a proiectului,

-

Contribuţia proprie, inclusiv TVA esteîn valoare de 6.092.122,63 lei,
din care
contribuţia de 2% a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA în valoare

133.033.630,08 lei.

inclusiv TVA,

este în valoare

de

de 2.660.672,62 lei;
contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA în valoare de
3.431.450,01 lei;

Asistenţa financiară nerambursabilă, inclusiv TVA este de 130.372.957,46 lei.

În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se vor reactualiza în modcorespunzător

şi anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017.

Totodată solicitantul, respectiv Judeţul lalomiţa trebuie să împuternicească pe

reprezentantul său legal să semneze documentația aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de
Ghidul Solicitantului precumşi Declaraţia de Angajament prevăzută în anexa nr. 2.
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