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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea actualiz ă rii devizului general, a devizelor pe dou6 sectoare si a 

Indicatorilor tehnico-economki, faza executie lucr6ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, 
pen tru obiectivul de investitii "Modemizare DJ 201 tronson I DN2 Cosereni Axintele — Orezu, 

km 0 + 000— km 35 + 400" 

Consiliul Judetean lalomita, 
Av6nd  în vedere: 

Referatul de aprobare nr.  °*-3Ael /2021 r din 	.09.2021 al Preş edintelui 
Consiliului Juderean lalomita, 

Examin6nd: 
- Hotararea Consiliului Judetean lalomita nr, 35/22.09.2016 pentru aprobarea Studiului 

de fezabilit ate ş i a principalilor indicator' tehnico-economici la obiectivul de investitil 
"Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Co ş ereni Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 35 400", cu 
modifică rile ş i complet6rile ulterioare; 

- Hot6r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 138/30,10.2019 pentru aprobarea devizului 
general actualizat, a devizelor pe dou6 sectoare ş i a indicatorilor tehnico-economic/, faze 
PT+DE, pentru obiectivul de investitli "Modernizare DJ 201 tronson 1 DN2 Co ş ereni — Axintele — 
Orezu, km 0 4- 000— km 35 4- 400"; 

- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 55 din 30.03.2021 privind aprobarea 
devizului general actualizat, a devizelor pe dou ă  sectoare ş i a indicator//or tehnico-economici, 
faze execuţ ie lucrdri, pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Co ş ereni 

Axintele — Orezu, km 0 + 000— km 35 + 400"; 
- Raportul de specialitate nr.  oliMeJ /2021 - LI  din  30  .09.2021 at Direct/el 

Investitii ş i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2021 — 	 din 	.2021 al Comisiei pen tru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional& protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei economico — 

financiare ş i agricultură , 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 a//n.(1) lit. b) ş i alin. (3) lit, f) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificbrile ş i complet6rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare; 
prevederile art, 10 alin. (4)/it. c) din Hot ă rarea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare 51 continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
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obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finantate din fonduri pub/ice, cu modifică rile  i  completă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 12 alin. (4) din Ordinul  Vice prim  ministrului Dezvolt ă rii Regionale 
Administra ţ iei Pub/ice nr. 1851/2013  pen  tru punerea in aplicare a prevederilor Ordonan ţ ei de 
urgen ţă  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na ţ ional de dezvoltare locală , 
republicat, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă ril Regionale, Administra ţ iei Pub/ice 
Dondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei objective/or de investi ţ ii  i sum  ele 
alocate acestora pentru finan ţ area Programului national de dezvoltare 	pentru jucletul 
lalomi ţ a, in perioada  2017—  2020; 

- prevederile Ordonan ţ ei Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor 
mă suri fiscal-bugetare, 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HO TA RA  Ş  TE:  

Art. 1(1) Se aprob ă  devizul general actualizat, faza execu ţ ie lucr ă ri, cu aplicarea 
coeficien ţ ilor de ajustare prevă zu ţ i in Ordonan ţ a Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru 
obiectivul de investi ţ ii "Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Cosereni Axintele — Orezu, 
km 0 + 000 — km 35 + 400' prev ă zut in anexa nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă rare. 

(2) Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea 
coeficien ţ ilor  de  ajustare prev ă zuţ i in Ordonan ţ a Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru 
obiectivul de investi ţ ii prevă zut la alin. (1), dup ă  cum urmează : 

a) valoarea total ă  a  investiţ iel: 82.359.758,05 lei cu TVA; 
Construc ţ ii Montaj (C+M): 77.198.424,42 lei cu TVA. 

Art.2(1) Se aprob ă  devizul general actualizat, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea 
coeficien ţ ilor de ajustare prev ă zu ţ i  în  Ordonan ţ a Guvemului nr. 15 din 30.08.2021,  pen try  
Sectorul 1 (Km 0 +  000— Km 20 + 000) al obiectivului de investi ţ ii "Modernizare DJ 201 tronson I 
DN2 Cosereni — Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400', prev ă zut  în  anexa nr. 2 care face 
parte integrantă  din prezenta hot ă rare. 

(2) Se aprobă  principalii indicatori tehnico-economici, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea 
coeficien ţ ilor de ajustare prev ă zu ţ i in Ordonan ţ a Guvernului nr, 15 din 30.08.2021, pentru 
Sectorul 1 (Km 0 + 000 — Km 20 + 000) al obiectivului de investi ţ ii, după  cum urmeaza; 

a) valoarea total  a investiţ iei: 45.402.146,81 lei cu TVA; 
b) Construc ţ ii Montaj (C+M): 42.538.470,56 lei cu TVA. 

Art.3(1) Se aproba devizul general actualizat, faza execu ţ ie lucră ri cu aplicarea 
coeficien ţ ilor de ajustare prevă zu ţ i in Ordonan ţ a Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru 
Sectorul 2 (Km 20 + 000 — Km 35 + 400) al obiectivului de investi ţ ii "Modern/zone DJ 201 tronson 
I DN2 Cosereni — Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400", prevă zut in anexa nr. 3 care face 
parte integrant ă  din prezenta hotă rare, 

(2) Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea 
coeficien ţ ilor de ajustare prevă zu ţ i in Ordonan ţ a Guvernului nr. 15 din 30.08.2021,  pen  tru 
Sectorul 2 (Km 20 +  000— Km 35 + 400) al obiectivului de investi ţ il, dup ă  cum urmeaz ă : 

a) valoarea total ă  a investitiei: 36.957.611,24 lei cu TVA; 
b) Construc ţ ii Montaj (C+M): 34.659.953,85 lei cu TVA. 
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Art. 4 Cu data intră rii in vigoare a prezentei hot ă ră ri îş i inceteaz ă  aplicabilitatea 
prevederile Hot ă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr, 55 din 30.03.2021, 

Art.5 Prezenta hotă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data cornunică rii. 

Art.6 Prin grija Secretarului General at Judetului 	prezenta hotă ră re va fi 
comunicată  directiilor de specialitate implicate, Institutiei Prefectului 	Judetul 
urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea Monitorul Oficial al 
Judetului. 

PROEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Ak4zot, 
Secretcoruf General al judetufteilaiornIN 

Adrian Robert IONESCU 

Rd./Oc. 
TGV 
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Anexa nr 1 
la Hotă rkea Consiliului Judotean Ia 'Lomita 

nr, 	din 	2021 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investi 

"MODERNIZARE DJ 201 TRONSON 1: DN2 COSERENI - AXINTELE - OREZU, KM 0+000 - KM35+400" 
cuprinzand ajustarea valor" materialelor pentru restul de executat conform OG 15/2021 

Nr . 	. crt 
Denumirea capitolelor ş i subcapitolelor de 

cheltulell 

Valoare fă ră  TVA TVA 
Valoare cu 
TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru obtinerea ş i amenajarea terenului 

1.1 Ob ţ inerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00 

1.3 
' menajan pentru pro ec a meou ui ş i a a ucerea 
terenului la stare@ initiate' 0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec ţ ia utilită tilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ă tilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Energie electrica 0,00 0,00 0,00 
2.2 0,00 0,00 0,00 
2.3 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ş i asistent ă  tehnic ă  

3.1 Studii 27.780,00 5.278,20 33.058,20 
3.1.2. Report pdvind impactul asupra meditifui 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.  Alto  studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documenta ţ ii-suport 	cheltuieli pentru ob ţ inerea 
de avize, 
acorduri ş i autorizaVi ' 38.09000 7-.237,10 45.327,10 

3.3 Expertizare tehnic ă  1.500,02 285,00 1,785,04 
3.4 Certificarea performan ţ ei energetice si auditul  en E 0,00 0,00 0,00 
3.5 Proiectare 396.059,80 75.251,36 471.311,16  

0,06" 3.5.1. Tema' de proiectare 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie de 
avizare a lucră rilor de interven ţ ii ş i deviz general 68.974,80 13.105,21 82.080,01 
3.5.4. Documenta ţ iile tehnice necesare in 
vederea ob ţ inerli 
avizeloriacordurilor/autoriza ţ iilor 0,00 0,00 0,00 
3.5.5. Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectului 
tehnic ş i a detallilor de execu ţ ie 

14.400,00 2.736,00 17.136,00 
3.5.6. Proiect tehnic de executie si proiect pentru 
autirzarea constructiei 312.685,00 59.410,15 372.095,15 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 62.389,71 11.854,04 74.243,75 
3.7 Consultan ţă  0,00 0,00 0,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investi ţ a 0,00 0,00 0,00 
3.7.2. Auditul financier 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asisten ţă  tehnică  420.870,00 79.965,30 500.835,30 
3.8.1. Asisten ţă  tehnică  din partea proiectantului 130.870,00 24.865,30 155.735,30 

3.8.1.1. pe perioada de execu ţ ie a lucr ă rilor 0,00 0,00 0,00 



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse In 
program ul de control al lucr ă rilor de executie, 
avizat de că tre 0,00 0,00 0,00 
3.8.2. Dirigentie de ş antier 290.000,00 55.100,00 345.100,00 

Total capitol 3 946.689,53 179,871,01 1.126.560,56 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de haze' 

4.1 Constructii ş i instalatii 64,387.251,70 12.233,577,82 76.620.829,52 
4.1.1 01 SECTOR 1 35.481.626,51 6.741.509,04 42.223.135,55 
4.1.2 02 SECTOR 2 28.905.625,19 5.492.068,79 34.397.693,98 

.  4 2 
Montaj utilaje, echipamente tehndogice ş i 
functionale 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, achlpamente tehnoiogice ş i functionale ca 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 
Dotă ri 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 4 64,387,251,70 12.233.577,82 76,620.829,52 
CAPITOLUL 5 Alte cheltulell 
5.1 Organizare de ş antier 561.440,33 106.673,66 668.113,99 

5.1.1. Lucră d de constructIi ş i instal4i aferente 
organiz ă rii desantier 485.373,86 92.221,03 577.594,89 
5.1.2. Cheltuieli conexe crganiz ă rii ş antierului 76.066,47 14.462,63 90.519,10 

5.2 Comisicane, cote, taxe, costul creditului 856.317,00 0,00 856.317,00 
5.2.1. Comisioanele gi dob ă nzile aferente 
creditului b ă ncli finantatoare 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. Cote aferent ă  I SC  pentru controlul calit ă tii 
lucră rilor de constructii 

389.235,00 0,00 389.235,00 
5.2.3. Cote aferentă  ISO  pentru controlul statului 
In amenajarea teritoriulul, urbanism ş i pentru 
autorizarea lucr ă rilor de constructii 

„ 
77.847,00 0,00 77.847,00 

5.2.4. Cola aferentă  Casel Sociale a 
Constructorilor - CSC 389.235,00 0,00 389.236,00 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, aviza conforme ş i 
autorizatia de 
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 

5.3 
Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute (4% din C-FM) 2.594.905,02 493.031,95 3.087.936,98 

5.4 Cheltuieli pentru informare ş i publicitate 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 5 4.012.662,35 599.705,62 4.612.367,97 

CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologice ş i teste 

6.1 Preg ă tirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice ş i testa 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 
69.346.603,58 13.013.154,45 82.359.758,05 

din care: C + IVI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
64.872.625,56 12.325.798,86 77.198.424,42 

Beneficiar, 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 



Anexanr2 
la Hot ă tă rea Consiliului Judetean Ialomila 

din 	 2021 

DEVIZ GENERAL 

'MODERNIZARE DJ 201 TRONSON 1: DN2 COSERENI - AXINTELE - OREZU, KM 0+000 - KM35+400° - Sector 1 (KM 0+000 - KM 20+000) 
cuprinzand ajustarea valor,/ materialefor pentru restul de executat conform OG 15/2021 

N r.  
crt. 

Denumirea capitololor ş i subcapitolelor do cheltuiell 
Valoare f ă ră  TVA TVA Valoare Cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea ş i amenajarea terenulul 

1.1 Obtinerea terenclui 0.00 	 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 	 0.00 0.00 

1 . 3 
Amenaj ă r ľ  pentru proteqa mediu!ui ş i aducerea terenului la starea 

.- Inillala 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocareatprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru as[gurarea utIlit ă tilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Energie &ectrica  11.1.1 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru proiectare ş i asistentă  tehnIc ă  

3.1 Studli 16,835.00 3,008.65 18,843.65 

3 . 2 Documentatil-suporl ş i choltuieli pentru obtinerea de avize, 
acordurl ş l autorizatli 21,711.31 4,125.15 26,836,46 

3.3 Expertizare tehnic ă  855.02 162.45 1,017.47 

3.4 Certificarea performantei energetIce ş i aud[tul energetIc al cl ă dinlor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 225,740.62 42,890.72 268,631.34 

3.6.1. Tem ă  de erorectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentalle de avizare a lucră rilor de 
intervel ş i deviz general 39,315.62 7,469.97 46,786.59 
3.5.4. Documentailile tehnice necesare in vederea obtinerli 
avizeloriacordurilor/autorizatilor 0.00 0.00 0.00 
3.5.5, Verificarea tehnic ă  de calitate a prolectului tehnic ş i a 
detalillor do executie 8,200.00 1,558.00 9,758.00 

3.5.6.  Pro act  tehnic de executie si prciect pentru autirzarea 
constructiei 178,225.00 33,862.75 212,087.75 

3 . 6 0 ganizarea procedunlor de achizitie 35,560.00 6,756.40 42,316.40 

3.7 Consultantă  0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de prolect pentru oblectivul de investitil 0.00 0.00 0.00 
3.72. Auditul financier 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistentă  tehnică  239,595.00 45,523.05 285,118.05' 

3.8.1. Asistent ă  tehric ă  din partea proiectantului 74,595.00 14,173.05 88,768,05 

3.8.1.1. pa perloada do execqe a lucr ă rilor 0.00 0.00 0.00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucr ă rilor do oxecu0e, avizat de o ă tro 
Inspectoratul de Stat Si Constructil 0.00 0.00 0.00 
3.8.2. Dingentie de gentler 165,000.00 31,350,00 196,350.00 

Total capitol 3 539,296.95 102,466.42 641,763.37 

CAPITOLUL 4 Choltuiell pentru investitia de blaze' 

4.1 Construlii ş i insialatii 35,481,626.51 6,741,509.04 42,223,135.55 

4.1.1 01 SECTOR 1 35,481,626.51  6741,509.04  42,223,135.55 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnolcgice ş i functionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utliaje, echipamente tehnologice ş i functionale care neoesită  montaj 0.00 0.00 0.00 

4,4 UtIlaje, echipamente tehnologlce ş i funotionale care nu nocesită  
montaj el echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4,5 Dotă ri 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 35,481,626.51 6,741,509.04 42,223,135.55 

CAPITOLUL 5 Alto choltuieli 

5.1 Organizare de *antler 305,760.56 58,094.51 363,855.07 



5.1.1. Lucră ri de constructil ş l Instal* aferente organIză rii de 
setter 264,987.41 50,347.61 315,335.02 

5.1.2. Cheltulell conexe organiz ă rii ş antierului 40,773.16 7,746.90 48,520.05 

6.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 471,854.00 0.00 471,854.00 

5.2.1. ComIsioanele ş i dobanzile aferente creditului b ă ncii 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2. Cola aferentă  ISC  pentru ccritrolul calit ă tii lucrgrilor de 
constructil 214,479.00 0.00 214,479.00 

5.2.3. Cola aferentă  ISC pentru controlul statulul 'in amenajarea 
teritoriului, urbanism ş i pentru autorizarea lucr ă rilcr de construct" 42,896.00 0.00 42,896.00 

5.2.4. Cola aferent ă  Casei Soclale a Constructorilor - CSC 214,479.00 0.00 214,479.00 
5.2.5. Taxe pentru acordun, avize conforrne ş i autorlzatia de 
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00 

5,3 Cheltuiell diverse ş i neprevă zute (4% din C+M) 1,429,864.56 271,674.27 1,701,538.82 

5,4 Cheltuiedi pentru Informare ş l publicItate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 2,207,479.12 329,768.77 2,537,247.89 

'CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologice ş i teste 

6.1 Preg ă tirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0,00 

6.2 Probe tehnologice ş i taste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 38,228,402.58 7,173,744.23 45,402,146.81 

din care: C + M (1.2 + 1.3  4-1,4  + 2 + 4.1  4-4.2  + 5.1.1) 35,746,613.92 6,791,856.64 42,538,470.56 

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

6gle 



Alma nr 3 
is Hotă rarea Consiliului Judetean falomita 

or. 	 din 	 2021 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investifii 

"MODERN/ZAIRE DJ 201 TRONSON 1 .  DN2 COSEREN1- AXINTELE- OREZU, KM 0+000 - KM35+400"- SECTOR 2 (KM 
20+000 - KM 35+400) cuprinzand ajustarea ye/0d/ materfalefor pentru restuf de executat conform OG 1512021 

Nr. 
crt. 

Donumirea capitololor ş i subcapitolelor de cheituiell 
Valoare f ă ră  TVA TVA Valoare Cu  TVA 

lel lei lei  

1.1  Obinerea terenului  0.00 	 0.00 	 0.00 

1.2 Amenajareatereirului  0.00 	 0.00 	 0.00 

1.3  Ia starea ini ţ ial ă  0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

2.1 	Enargieeectrica  0.00  0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00  0.00 0.00 

3.1 Studi  11,945.00 2,259.65 14,214.55 

3.2 

3.3  Expertizare telrnic ă  645.02 122.55 767.57 

3.5  Proiectare  170319.16 32,360.64 202,679.80 

3.5.1.  Trn ă  do  proiectare  0.00 0.00 0.00 

3.5.2.  Studiu  do  profezabilitate  0.00 0.00 0.00 

ucră rilcr  do  rnterven ţ ii ş i deviz  general 29,659.16 5,635,24 35294.40 

avizeor/aocrduri1or ĺautoriza ţ iilor  0.00 0.00 0.00 

a  dotaliilor  do  execuio  6,200.00 1,178.00 7,378.00 

autirzarea constructiei  134,460.00 25,547.40 160,007.40 

3.6 Organizarea plocedurilor  do  achizi ţ io  26,829.71  5,097.64 31,927.35 

3.7  Conaultarrtă  0.00 0.00 0.00  

investi ţ ii  0.00 0.00 0.00 

0.00  0.00 0.00 

3.8 Asistentă  tehnică  181,275.00 34,442.25 215,717.25 

3.8.1. Asistent,ă  tehnică  din partea prolectantului 56,275,00 10,692.25 66,967.25 

3.8.1.1.  pa  perioada de execuOe a lucră rllor 0.00 0.00 0.00 

3.8.1.2. pentru participarea prciectantului la fazele Incluse 
Tn programul de control al lucră rilor de executie, avizat de 
că tre Inspectoratul de Stet in Constructil 0.00 0.00 0.00 

3.8.2. Dlrigentie de santier 125,000.00 23,750.00 148,750.00 

Total capitol 3 407,392.60 77,404.59 484,797.19 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiIia de bază  

4.1 Constructii ş i instalatii 28 905,625.19 5,492,068.79 34,397,693.98 

4.1.1 02 SECTOR 2 28,905,625.19 5,492,068.79 34,397,693.98 

4.2 Monte] Al*, echipamente tehnologice ş i functionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echlpamente tehnologIce ş i functionale care necesit 0.00 0.00 0.00 

4 . 4 
Utilaje, echlpamente tehnologIce ş i functionale care nu 
necesită  manta] ş i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotă ri 0.00 0.00 0.00 

4,6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 28,905,625.19 5,492,068.79 34,397,693.98 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuiell 

5.1 
Organizare de gentler 255,679.77 48,579.16 304,258.93 



5.1.1. Lucră ri de construct!i ş i instalatir aferente organiz ă rii 
de ş antier 220,386.45 41,873.43 262,259.88 

5.1.2. Cheltuleli conexe organiz ă ni ş anterului 35,293.32 6,705.73 41,999.06 

5.2 Comisloane, cote, taxe, costul creditulul 384,463.00 0.00 384,463.00 

5.2.1. Comisioanele ş i dob ă nzile aferente creditului b ă ncil 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 
5.2.2. Cote aferentrSC pentru contolul calită tii lucr ă rilor 
de construct[i 174,756.00 0.00 174,756.00 
5.2.3. Cote aferent ă  ISC pentru controlul statului In 
amenajarea teritoriulur, urbanism ş i pentru autorizarea 
lucră rllor de constructii 34,951.00 0.00 34,951.00 

5.2.4, Cote aferentă  Casel Soclale a Constructorlor - CSC 174,756.00 0.00 174,756.00 
5.2.5. l'axe pentru acorduri, avize conforrne ş i autonzatia 
de 
construireidesfiintare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprevă zute (4% din C+M) 1,165,040.47 221,357.69 1,386,398.15 

5.4 ChoItuall pentru informare ş i publlcitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 1,805,183.24 269,936.84 2,075,120.08 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ei taste 

6.1 Preg ă tirea personalulul do exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice ş i taste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 31,118,201.03 5,839,410.21 36,957,611.24 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 44.2 + 5.1.1) 29,126,011.64 5,533,942.21 34,659,953.85 

Beneficiar, 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Kitt 
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REFERAT DE APR  OBARE 
la protectul de hottireire privind aprobarea actualizeirli devizului general, a devizelor pe dove, 

sectoare si a indicatorilor tehnico-economici, faza executie lucr ă ri, cu aplicarea coeficientilor de 
ajus  tare,  pentru obiectivul de investitil "Modernizare Di 201 tronson I DN2 Co ş ereni — Axintele — 

Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400" 

Prin proiectul de hotel rare supus dezbaterii se pro  pune aprobarea actualizarea devizului 
general, a devizelor pe două  sectoare si a  indicator//or tehnico-economici, fam execu ţ ie lucră ri, 
cu aplicarea coeficientilor de a justare din Ordonan ţa Guvemului nr. 15/2021,  pen  tru obiectivul 
de investitii "Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Cosereni Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 35 
+ 400". 

Una din  tre priorit ăţ ile Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a este aceea de modernizare, reabilitare 
intre ţ inere a că ilor rut/ere de comunica ţ ii din jude ţ . Având  în  vedere starea  existent ă  a 

drumurilor juderene i  comunale, de traficul existent pe aceste drumuri, de dezvoltarea 
economică  a localită tilor din jude ţ, drumul jude ţ ean DJ 201 tronson I DN2 Cosereni — Axintele 
Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400 este incadrat  în  capitolul drumuri judetene de importan ţă  
ridicată . Acesta asigură  legă tura localităţ ilor  de  pe malul drept al raului jude ţ ului lalomi ţ a cu 
drumul national DN2. Modernizarea acestui tronson de drum va contribui la dezvoltarea 
economico-socială  a zonei prin asigurarea unui acces  ma/ rapid si sigur că tre centrele urbane 
importante, precum facilitarea conectivit ăţ ii cu Autostrada A2 Fn nodul rutier de la Lehliu. 

Indicatorii tehnico-economici privind realizarea acestui obiectiv au fost aproba ţ i prin 
Hotă r'area Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a nr. 35 din 22,09.2019 privind aproborea Studiului de 
fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investi ţ ii "Modernizare 
Di 201 tronson I DN2 Coş ereni Axintele — Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400", Cu  modifică rile 
complet ă rile ulterioare. 

Prin Hotă rarea Consiliului  Jude  ţ ean Ialomi ţ a nr. 138/30.10.2019 s -a aprobat devizul 

general actualizat, devizele pe douti sectoare ş i indicatorii tehnico-economici, faza PT+DE,  pen  tru 
obiectivul de investi ţ il "Modernizare Di 201 transon I 0N2 Coş ereni Axintele Orezu, km 0 + 000 — 
km 35 + 400". 

Devizul general actualizat, devizele pe cele dou ă  sectoare si indicatorii tehnico-economici, 
pen  tru faza execu ţ ie lucră ri,  pen try  obiectivul de investi ţ ii "Modernizare DJ 201 tronson DN2 
Coş ereni Axintele Orezu, km 0 + 000 — km 35 + 400" s-au aprobat prin Hoteirarrea Consiliului 
Jude  ţ ean lalorni ţ a nr. 55 din 30.03.2021. 

Prin publicarea Ordonan ţei Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea 
unor m ă suri fiscal-bugetare a devenit necesară  actualizarea devizelor si  a  indicatorilor tehnico — 

Consiiiul Sycletelon talomita 

13\1031110  
1000)103787 



economici Cu faza executie lucr ă ri, Cu aplicarea coeficientilor de ajustare prev ă zuti in aceast ă  
ordonantă , pentru a acoperii creş terea costurilor cu materialele de constructii, numal in cazul 
contractelor care nu aveau prev ă zută  form ă  de ajustare a pretului con tractului sou &Ica exista 
asemenea formul ă  să  nu fie stabilită  o perioad ă  de la care aceasta se optic& 

Conform prevederilor art. 2 Win. (1 o) din Ordonanta nr. 15/2021 în termen de .15 zile de la 
intrarea acesteia in vigoare contractantii aveau posibilitatea s ă  so//cite ajustarea valorii aferente 
restului de executat, obligatie indeplinit ă  de ace ş tia. 

Alineatul 12 al art. 2 din Ordonanta nr. 15/2021 prevede co in 15 zile de la expirarea 
perioadei pentru depunerea solicit ă rilor autorit ăţ ile con tractante s ă  incheie acte aditionale 
pen tru ajustarea pre ţ ului contractului prin utilizarea form ulei ş i a celorlalte prevederi din 
ordonano. 

Acest obiectiv de investitii este finantat de la bugetul de stat prin Programul national de 
dezvoltare locală  ş i de la bugetul judetean. 

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) ş i (2) din Ordonarla Guvemului nr. 15/2021 sum ele 
suplimentare necesare pen tru ajustarea pretului contractelor de achizi ţ le public ă /sectorială  de 
lucră ri, cc urmare a Fncheierii actelor aditionale se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele 
locale ale ordonatorilor principali de credite care deruleaz ă  pro grame nationale, exclusiv pen tru 
cele aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat, iar beneficiarii programelor na ţ ionale cu  
obliga ţ ia să  depun ă  in termen de 15 zile de la expirarea termenului de incheiere a actelor 
aditionale i o solicitare care s ă  cuprindă  necesarul sumelor estimate pentru ajustarea pre ţ ului 
contractelor de lucr ă ri, cu respectarea tuturor cerintelor din ordonant ă . 

În termenul prev ă zut la art. 3 alin. (4) urmeaz ă  a fi incheiate acte aditionale la contractele 
de finantă re intre ordonatorii principali de credite care gestioneaz ă  pro grame nationale şi  
ben eficiari. 

Report at la cele de mai sus, in vederea indeplinirii tuturor cerin ţ elor Ordonantei 
Guvernului nr. 15/2021, precum ş i a prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordinul Viceprim — 
ministrului Dezvolt ă rii Regionale i Administratiei Pub/ice nr. 1851/2013 pen tru punerea în  

aplicare a prevederilor Ordonan ţ ei de urgen ţă  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare local 6, republicat, cu modific ă rile i cornpletă  rile ulterioare 
„ Dup ă  incheierea contractelor de achiziţ ie, precum ş i a actelor adi ţ ionale la acestea dac ă  este 
cazul, beneficiarii actualizeaz ă  cores punză tor devizul general, is/ aprob ă  prin hotă ră re de consiliu 
local/ judeţ ean ş i Fl transmit Ministerului Dezvoltă rii, Lucră rilor Pub/ice ş i Administra ţ iei, Fnso ţ it 
de con tractele de achiziţ ii pub/ice ş i actele adi ţ ionale, după  caz.„ 

În raportul directiei de specialitate ale Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a ş i Fn anexele 1-3 ale 
proiectului de hot ă ră re stint prezentate detaliat pe capitole ş i subcapitole: devizul general 
actualizat al obiectivului de investitii, precum ş i devizele generale actualizate pentru fiecare 
sector de drum. 

Constată nd că  stint indeplinite condiţ ille de necesitate ş i de oportunitate, pro pun 
Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a adoptarea hotă rdril in forma ş i con ţ inutul prezentate in proiect. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Teodorescn Gabriela - Virginia 
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Raport 

la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizeirii devizului general, a devizelor pe 

cloud secto are si a indicatorilor tehnico-economici, faza execurie lucrc7ri Cu aplicarea 

coeficien ţ ilor de ajustare, pentru obiectivul de investifii „Modernizare DJ 201: Tronson I 

DN2 Co ş ereni Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 400" 

Obiectival general ca urmare a realiz ă rii proiectului este: reabilitarea re ţ elei de drumuri 

judetene ş i asigurarea unui trafic in conditii de sigurant ă ; 

Obiectivul specific: prin dezvoltarea infrastructurii de transport mtier in zon ă , se creeaz ă  

premisele unor noi oportunit ăţ i pentru populatie, agen ţ i economici, colectivit ăţ ile regional; locale ş i 

se realizez ă  legă turi eficiente intre centre urbane ş i regiuni periferice. 

- Beneficiar: JUDE Ţ UL Ialomita ; 

- Sursa de finantare: Obiectivul de investitii este finantat a -tat de la bugetul de stat 

(Programul National de Dezvoltare Local ă  Etapa II) eat ş i de la Bugetul Local; 

Avand in vedere: 

- Hotă rarea Consiliu ł ui Judetean Ialomita nr.55130.03.2021 privind aprobarea actualiz ă rii 

devizului  general, a devizelor pe cloud sectoare ş i a indicatorilor tehnico-economici, 

faza execu ţ ie luer ă ri, pentru obiectivul de investi ţ ii „Modemizare DJ 201: Tronson I 

DN2 Co ş ereni - Axintele Orezu, km 0+000-km 35+ 400" 

- Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale; 

- Prevederile Ordonanţ ei de Urgenţă  a Guvemului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Local ă  cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regional; Administratiei Publice ş i 

Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ş i 

sumelor alocate acestora pentru finan ţ area Programului National de Dezvoltare Local ă  
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pentru Judetul Ialornita, in perioada 2017-2022, cu modifică rile ş i complet ă tile 

ultetioare; 

Intrarea in vigoare a Ordonantei de Guvern nr.15/30.08.2021 privind reglementarea 

unor mă suri fiscal-bugetare, potrivit c ă reia pentru obiectivele de investitii finantate 

integral sau partial din fonduri publice, pretul contractelor de achizitie public ă  se 

ajusteaz ă  prin actualizarea preturilor aferente materialelor de constructii; 

Centralizatoarele de pl ă ti intocmite de antreprenor pentru restul r ămas de executat, 

detenninat cantitativ ş i valoric la data de 09.09.2021, potrivit c ă rora : 

Sector I — valoarea restului de executat: 30.890.829,34 lei ( inclusiv TVA) 

Sector II valoarea restului de executat: 22.780.646,24 lei ( inclusiv TVA) 

- Comunică tile Antreprenorului nr.21560/ 2021-M ş i nr.215587 2021-L din data de 

09.09.2021, prin care solicit ă  ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele de 

constructii pentru restul r ămas de executat - Lotul I si Lotul II. Din adtesa 

antreprenorului rezult ă : pentru Lot 1— valoarea ajustat ă  aplicată  restului de executat la 

data de 09.09.2021: 32.882.330,22 lei ( inclusiv TVA); 

pentru Lot 	valoarea ajustat ă  apheat ă  restului de executat la 

data de 09.09.2021: 24.249.291,73 lei ( inclusiv TVA); 

S-a actualizat Devizul General cuprinz ă'nd ajustarea preturilbr .1a materialele de 

constructii. 

Astfel, valoarea total ă  estimat ă  a investitiei potrivit Devizului General actualizat cu 
ajustarea valorilor la material dc de constructii, prev ă zut in anexa care face parte integrant ă  din 
proiectul de hotă tă re propus, se modific ă  de la 78.635.880,63 lei ell TVA — la 82.359.758,05 
lei cu TVA din care Constructii Montaj (C+M): 77,198.424,42 lei cu TVA. 

• Pentru Sector I KM 0+000 - KM 20+000: - valoarea total ă  a investiţ ici se 

modifică  de la 43.224.635,74 Id cu TVA — la 45.402.146,81 lei cu TVA 

din care Constructli Montaj (C+M): 42.538.470,56 lei cu TVA; 

• Pentru Sector II KM 20+000 - KM 35+400: - valoarea total ă  a investi ţ iei se 

modifică  de la - 35.411,244,93 lei cu TVA — N 36.957.611,24 lei cu TVA 

din care Constructii Montaj (C+M): 34.659.953,85 lei cu TVA; 

Indicatori tehniei: 

• lungimea drumului pentru care sunt prev ă zute in proiect lucr ă ri de modernizare 

- 35,400 km 



• durata de executie a lucr ă rilor : 10 luni 

Paţă  de cele mentionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere ş i aprobare a 

proiectului de hot ă ră re in forma ş i continutul prezentat. 

Anex ă m prezentalui raport Devizul General estimat actualizat ş i Devizul estimat defalcat 

pe surse de finantare (Buget de Stat ş i Buget Local). 

Director Executiv, 

Vlad Cristian 

 

Consilier DISP 
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