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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019  
privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.)  

și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  
” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) –  

Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.20230/2021-N din 24.08.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
-Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.155 din 27.11.2019 privind aprobarea 

documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor 
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum 
judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din 
localitate) ”; 

Examinând: 
-Raportul nr. 20239/2021-J  din 24.08.2021 al Direcției Investiții şi Servicii Publice; 
-Avizul nr. 20419/2021 - H din 26.08.2021al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
-Avizul nr. 20440/2021 - X din 26.08.2021 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură; 
-Avizul nr. 20565/2021 - N din 27.08.2021 al Comisiei juridice, de  disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități; 
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. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

-prevederile art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulament de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa        
nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art. I Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 
155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de 
intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – 
Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ” și va avea următorul cuprins: 
  ”Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici potrivit devizului 
general actualizat (defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli) prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a devizelor pe două 
tronsoane, prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson 
Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, după cum 
urmează:” 

A. valoarea totală a investiţiei :    41.793.400,80 lei cu TVA inclus, din care  
Construcţii Montaj (C+M):         35.018.451,30 lei cu TVA inclus. 

B. tronsonul  I: ( km 35+400 – km 36 + 377 ) cu o lungime de 977 m valoarea 
investiției tronsonului I: 3.974.811,20 lei cu TVA inclus, din care construcții montaj 
( C+M ) 3.045.662,20 lei cu TVA inclus; 
Durata de execuție: 6 luni 

C. tronsonul  II: ( km 37+816 – km 46 + 908) cu o lungime de 9092 m valoarea 
investiției tronsonului II: 37.818.589,60 lei cu TVA inclus, din care construcții 
montaj ( C+M ) 31.972.789,10 lei cu TVA inclus; 
Durata de execuție: 24 de luni 
 
Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE 

MARIAN PAVEL 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretarul General al judeţului Ialomiţa, 
ADRIAN-ROBERT IONESCU 
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