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PROJECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
privind aprobarea Cererii de finantare ş i  a  devizului general estimativ pentru objectival de 

investitij "Reabilitare pod peste rdal Ialomita la  Ţă n.dă reipe DJ 212" 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Avcind in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  ) 113 	/2021 - 	dm  15—  . 10.2021 a Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomita, 
Examin eind 

- Raportul de specialitate nr.,20b /2021 - g  din ir  .10.2021 al Direcţ iei Investi ţ ii ş i 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	 /2021 - 	 din 	 .10.2021 al Comisiei econornico-financiare ş i 
agriculturci; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenctjarea 

teritoriului, dezvoltare regionctici, protecţ ia mediului ş i turism, 
In conform itate cu: 
- prevederile Ordonantei de Urgenţ ei a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Progrcimului nesţ ional de investiţ ii "Anghel Sal/guy"; 
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Norrnelor metodologice pentru 

pun erea in aplicctre a prevederilor Ordonanţei de urgenţ ei a Guvernului nr. 95/2021 pen tru 
aprobarea Programului naţ ional de investitii "Anghel Scdigny", _pentru categoriiie de investitii 
preveizute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urge*" a Guvernului nr. 95/2021; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Cu rnodificcirile ş i 
completeirile ulterioare; 

- prevederile art. .173 alin. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. I) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu rnodificcirile ş i completeirile ulterioare, 

In terneiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernulid nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cci modsficeirile completeirile ulterioctre, 

HOT4Ri sSITE: 

Art.1 Se aprobei depunerea in cadrul Programului National de Investiţ ii "Anghel Sal/guy" 
Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste rciul Ialomita Tandeirei 
pe DJ 212", preveizutei in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotă reire. 
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Art.2 (1) Se aprobd devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii "Reabilitare 
pod peste rciul lalomiţa la Tdnddrei pe DJ 212", preveizut în anexa nr,2 care face parte integrantă  
din prezenta hoteiră re, 

(2) Valoarea totalei estimatd a obiectivului de investitii este de 15.730.501,17 lei cu TVA, din 
care swim de 15.215.958,26 lei cu TVA de la bugetul de stat ş i suma de 514.542,92 lei Cu TVA de la 
bugetul judeţ ului lalomiţ a. 

Art.3 Prin grija Secretarului General at judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă rdre se va 
comunica, spre ducere la "Mdeplinire, Direcţ iei Investi ţ ii i Servicii Publice, Direc ţ iei Buget Finanţ e 
yi Direcţ iei Achizi ţ ii ş i .Patrimoniu ş i, spre ş tiinţă , Inst ituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomíţ a, urmeind 

fi publicatei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialorniţ a — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE,SEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat i, 
Secretarul General ai Judefului laiamita 

Adrian Robert iONESCU 

Rd/Cc 
TGV 

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 



ANEXA nr. 1 
I-a 1-1 -otăTarea-Comstltrlui 	Judetean 	Ialonnita 

nr. 	 din 	  

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investitii „Anghel Saligny" 

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
U.A.T.: 
JUDETUL: 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE 51 
ADMINISTRATIEI 

Nurn ă r/data 
inregistrare: 
(Se 
connpleteaz ă  
nunn ă rul de 
c ă tre U.A.T.) 

(Se completeaz ă  num ă rul de inregistrare de la registratura 
Ministerului Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice ş i Administratiei.) 

2, DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Beneficiar 
(UA.T./AD.I.): ..  

UAT JUDETUL IALOMITA 

Denurnirea 
oblectivului de -,Reabilitare 
investitii: 

Ialomita la pod peste rSul 	 ŢAnd ă rei pe 1332-1.2'1- 

Tip proiect: 
- project Cu  o singur5 categoric de investitie; 

Categoria de 
investitie: 

a) datratarc alimont ă ri Cu ap6 ş i statii 	 a apci (constructic 
nou ă /cxtindcrc/rcabilitarc/modcrnizorc); 
b) sistcmc dc 	 dc 

	

canalizarc ş i statil 	cpurarc a apclor uzatc, inclusiv 
canalizarc 	 do pluvial ă  ş i sistcmc 	captarc a opclor piuvialc (constructic 
nou ă /cxtinderc/rcabilitarc/modcrnizarc); 

drumurilc C) 	 publicc (constructic 
nou ă /cxtinclorc/rcabilitaro/modcrnizarc); 
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie 
nouS/extindere/reabilitare/modernizare). 

Tip investitie: 
dc invcstitii obicctiv 	 nou; 

- obiectiv de investitii in continuare 

Amplasament: 
(str ă zi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) 
peste râul Ialomita la Tă ndSrei pe D321.2 

Durata de 
implementare 
a obiectivului 
de investitii 
(luni): 

(perioada exprimat ă  in luni cuprins ă  intre data aprob ă rii notei 
conceptuale ş i data incheierii procesului-verbal privind adrniterea 
receptiei finale) 
60 luni 

Hotă rârea 
consillului 
local/judetean 
de aprobare/ 
Hot6r8rea 
A.D.J. 

(num ă r/dat ă ) 



Valoarea total ă  
v (-Se- a prezenta valoarea in lei-cu TVA.) 

a obiectivu!ui 
de investitii: 

15.730.501,17 

Valoarea 
solicitat ă  de la 
bugetul de 
stat: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
15.215.958,26 

Valoarea 
finantat ă  de la 
bugetui local: 

(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.) 
514.542,92 

Valoare 
calculat ă  
conform 
standardului de 
cost 

(Se va prezenta valoarea in lei fă ră  TVA.) 

Cost unitar 
aferent 
investitiei 
(calculat) 

(Se va prezenta valoarea in lei fă ră  TVA.) 
	 /km sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Pentru 	 dc tratarc a) alimcntari cu apa ş i stop 	 a apci: 

lungimc 	dc distributic. 	  rat a 	 meth; 
locuitori descrviti 	 dirccti). 	  num ă r 	 (bonoficiari 	 , 

do ursa 	ap ă : nou ă /cxistent ă .  
do inmagazinare: rczervor 	 nou/existent, 

dc tratarc static 	 a apci: nou ă / existent. 
b) Pentru 	de 	 d-e sistcnnc 	canalizarc ş i statii 	cp-urarc a apclor uzatc: 

rctca: apc uzatc/pluvial ă /mixt ă ; tip 
lungimc 	dc rctca 	canalizarc (colcctare): 	  moth;  
num ă r 	cchivalcnti (beneficiari 	 f locuitori 	 dirccti): 	  

dc static 	cpurarc: nouNcxistcnt ă . 
Pentru drumurilc c) publice: 

; 	; 	-- 	- 	- 	-- 	- - 	-- 	. 	•' 	" 	 .7 . 	. 	. 	5 0- 	. 	; 	. 	; 	. 	; 	. 	. 	3.0 	: 	 C 	. 	Z 	 S 	 Z 

''' 	 '' 	̀ 	- 	4   : Z ;-- Z r. 	Z 	.r.  	. 	. 	a. . 5 	•  	 e CCC m  

Clas ă  tchnic ă  I 	V 
benzi/alt tip) 

las ă  tchnic ă . : 
lungime drum - 	 meth; 
lucră ri dc 

	

	 da/nu; consolidarc: 
lucră ri 	 la 	 da/nu; pcntru asigurarca acccsului 	prepfiet ă ti: 
trotuare: da/nu; 
locurile dc 	 da/nu; parcarc, oprirc ş i stationarc: 
num ă r poduri, pasajc 	 viaductc pc 	 •,. dcnivclatc, tun-el-u-ri, 	 tipuri: 	 
bretelc de 	 da/nu; acces, noduri ruticrc: 

lucră ri dc 	da/nu. alto  art:  
d) Pentru poduri, 
- drumul pe care 

din intcriorul 

podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip: 
este amplasat/clas ă  tehnic ă : drum judetean/drum comunal/drumuri 

localit ă tilor: DJ 212 pubi-icc 
- num ă r obiecte: 1; 
- lungime: 95,80 metri; 
- num ă r deschideri: 3; 
- l ă time: 10,20 metri. 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 



Adresa po ş tal ă  a solicitantului (Se va completa adresa po ş tal ă  a sediului principal.) 
Strada: 
Plata Revoluti ei 

Num ă r: 1 Cod po ş tal: 920032 	. 
Localitatea: 
Slobozia 

Judetul: Ialomi ta 

Reprezentantul legal al solicitantului: 
Nume ş i prenume: Marian Pavel 
Functie: Pre ş edinte 
Num ă r de telefon fix: 0243 230200 
Num ă r de telefon mobil: 
Adres ă  po ş t ă  electronic ă  (obligatoriu): cji@cicnet.ro  
Persoana de contact: 
Nume ş i prenume: Traian Tastaman 
Functie: Consilier 
Num ă r de telefon: 
Adres ă  po ş tă  electronic ă : traian.tastaman@cicnetso 

Subsemnatul, Marian Pavel, având functia de pre ş edinte,  în  calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. Judetul Ialomita, 

confirm c ă  obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la 
finantare  in programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada  de 
programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din 
contracte de imprumut sennnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne 
sau Internationale, 

confirm c ă  respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanta de urgent a 
Guvernului fir. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
Saligny", 

confirm că  informatiile incluse in aceast ă  cerere ş i detaliile prezentate  în  
documentele anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm că  la data prezentei nu am cuno ş tint ă  de niciun motiv 
pentru care proiectul ar putea s ă  nu se deruleze sau ar putea fi int6rziat. 

Pre ş edinte 

Nume ş i prenume 

Marian Pavel 

Semn ă tura ................ ......... 



ANEXA nr. 2 
la Hot ă ră rea Consilutui Jude ţ ean Ialomita 

nr. 	din 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investi ţ ie: „Reabilitare pod peste eau! Ialomi ţ a la T ă ndarei pe Dir212" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor ş i a 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 
Valoare 

(fă r ă  TVA) TVA Valoare cu 
TVA 

LEI LEI LEI 
1 2 3 4 5 

Capitolul 1 
Cheltuieli pentru ob ţ inerea ş i amenajarea terenului 

1.1 Ob ţ inerea terenului . - - 
1.2 Amenajarea terenului . - . 

1.3 
Amenajari 	pentru 	protec ţ ia 
mediului 	0 	aducerea 	la 	starea 
iniţ ială  

- - - 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec ţ ia 
utilităţ ilor 60.000,00 11.400,00 71.400,00 

TOTAL CAPITOL 1 60.000,00 11.400,00 71.400,00 
Capitolul 

CMtViieli pen nsigurarea utilita ţ ilor 
2 

necesare obiectivului 

2 Cheltuieli 	pentru 	asigurarea 
utilita ţ ilor necesare obiectivului - - - 

TOTAL CAPITOL 2 0,0000 0,0000 0,0000 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asisten ţă  tehnic ă  
3.1  Stud!! 12.750,00 2.422,50 15.172,50 

3.2 
Documenta ţ ii-suport 	ş i 	cheltuieli 
pentru ob ţ inerea de avize, aeorduri 
ş i autoriza ţ ii 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.3 Expertizare tehnic ă  8.000,00 1.520,00 9.520,00 
3.4 

si auditul energetic al cl ă dirilor 
Certificarea performan ţ ei energetice  

3.5 Proiectare 261.600,00 49.704,00 311.304,00 
3.5.1 Temă  de proiectare - - - 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - - 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie de 

avizare a lucr ă rilor de interven ţ ii ş i 
deviz general 

44.200,00 8.398,00 52,598,00 

3.5.4 Documentaţ iile 	tel-mice 	necesate 	in 
vederea ob ţ inerii avizelor/acordurilor/ 
autorizatiilor 

9.500,00 1.805,00 11.305,00 

3.5.5 Verificarea 	tehnică 	de 	calitate 	a 
D.T.A.C,, 	proiectul 	tehnic 	ş i 	a 
detaliilor de execu ţ ie 

22.900,00 4,351,00 27.251,00 

3.5.6 Proiect tehnie ş i detalii de execu ţ ie 185.000,00 35.150,00 220.150,00 



3.6 Organizarea 	procedurilor 	de 
achizitie 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.7 Consultan ţă  113.057,10 21.480,85 134.537,94 
3.8 Asistenţă  tehnic ă  226.114,19 42.961,70 269.075,89 

TOTAL CAPITOL 3 624.521,29 118.659,04 743.180,33 
Capitolul 4 

Cheituieli pentru investitia de baz ă  
4.1 Construcţ ii ş i instalatii 11.046.866,00 2.098.904,54 13.145.770,54 

4.1.1 Pentni care exist ă  standard de cost , - - 
4.1.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost 11.046.866,00 2.098.904,54 13.145.770,54 
4.2 

tehnologice ş i functionaie 
Montaj 	utilaje, 	echipamente  

4.2.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - 
4.2.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost . - 
4.3 

func ţ ionale care necesit ă  montaj 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i  

4.3.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - , 
4.3.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost - - - 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i 

functionale care nu necesit ă  montaj 
0 echipamente de transport 

- - - 

4.4.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.4.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost - - 

, 

4.5 Dotă ti - - 
4.5.1 Pentru care exist ă  standard de cost - , - 
4.5.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost - - - 
4.6 Active necorporale - _ - 

4.6.1 Pentru care exist ă  standard de cost - .. - 
4.6.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost - . - 

TOTAL CAPITOL 4 11.046.866,00 2.098.904,54 13.145.770,54 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de ş antier 220.937,32 41.978,09 262.915,41 

5.1.1 Lucră ri 	de 	construc ţ ii 	ş i 	instalaţ ii 
aferente organiz ă rii de ş antier 

198.843,59 37.780,28 236.623,87 

5.1.2 Cheltuieli 	conexe 	organiz ă rii 
ş antierului 

22.093,73 4.197,81 26.291,54 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costul 
creditului 127.479,85 - 127.479,85 

5.2.1 
credituhti b ă ncii finanţ atoare 
Comisioane 	ş i 	dob ă nzile 	aferente 

 

5.2.2 Cota aferent ă  ISC 	pentru 	contro1u1 
cabt ăţ ii lucră rilor de constructii 

56.228,55 - 56.228,55 

5.2.3 Cota aferent ă 	1SC 	pentru 	controlul 
statului 	in 	amenajarea 	teritoriului, 
urbanism 	ş i 	pentru 	autorizarea 
lueră rilor de constnictii 

11.245,71 „ 11.245,71 



5.2.4 Cota 	aferenta 	Casei 	Sociale 	a 
Constructorilor — CSC 

56.228,55 - 56,228,55 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize confonne 
§i autorizatia de construire/desfiintare 

3.777,04 _ 3.777,04 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute 1.159.458,02 220.297,02 1.379.755,04 
5.4 Cheltuieli 	pentru 	informare 	ş i 

publicitate 
_ 

TOTAL CAPITOL 5 1.507.875,19 262.275,11 1.770.150,30 
Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice ş i teste 
6.1 Preg ă tirea 	personalului 	de 

exploatare 
- - - 

6.2 Probe tehnologice ş i teste - - - 
TOTAL CAPITOL 6 - - - 

TOTAL GENERAL 13.239.262,47 2.491.238,70 15.730.501,17 
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 11.305.709,59 2.148.084,82 13.453.794,41 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 15.730.501,17 
buget de stat 15.215.958,26 

buget local 514.542,92 

eu-starrdard -de cogt FAr ă , standard de cost Preturi-fat-ă-TVA 
Valoare CAP. 4 - 11.046.866,00 

Valoare investitie - 13.239.262,47 
Cost unitar aferent inyestitiei 13.239.262,47 

Cost unitar aferent investitiei (EURO) - 2.676.220,43 

Data 11.10.2021 
Curs Euro lEUR = 4,9470 lei 

Valoare de referint ă  pentru determinarea 
incadră rii in standardul de cost (locuitori 

beneficiarillocuitori eehivalenti 
beneficiari/km) 

., 
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REFERAT DE APR OBARE 
privind aprobarea Cererii de finan ţ are i a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitare pod peste NMI Ialomi ţ a la Teindeirel pe DJ 212" 

Prin proiectul de hotdrdre sup us clezbaterii se .propune Plenului Consiliului Judetecin 
lalomita aprobarea Cererii de finantare ş i a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investitii "Reabilitare pod peste râul Icilomita Tcincldrei pe DJ 212". 

In Mon itorul Oficial al Romtiniei, Partea L nr. 849 din 06.09.2021 s-a publicat Ordonanta de 
Urgentd a Guvernului nr. 95/03.09.2021 pentru ciprobarea Programului national de investitii 
"Anghel Saligny". 

In cadrul pro gramului se pot reciliza objective de investitii necesare pentru echiparea 
unită tilor administrativ teritoriale cu dotdri tehnico edilitcire ş i de acces la cdile de comunicatie. 

Ulterior intrdrii în vigoare a programului a lost pub licat Ordinul ministrului Ministerului 
Dezvoltdrii, Luerdrilor Publice ş i Administratiei nr.  1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentrtt punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprob area Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru eategoriile 
de investipi preveizute la art. 4 aim. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 
95/2021. 

Procedural, pentru introdueerea obiectivului de investitii in cadrul Programului national de 
Investitii "Anghel Saligny", potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit, a)  yi  b) din Ordinul 
nr. 1333/2021, Consiliul Judetean Ialomita, in ccditate de aplicant/beneficicir, are obligatia de a 
transmite Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice ş i Administratiei hotcirdrea autoritdtii 
deliberative prin care se aprobei Cererea de finantare ş i devizul general estimat al pro iectului. 
Modelul celor cloud documente stint aprobate ş iprevă zute in anexele ordinul mai sus citat. 

In acest context, prin proiectul de hotdrdre se supune aprobdrii Cererea de finantare pentru 
realizarea proiectului "Rectbilitare pod peste raid Icilomita la Tcinddrei pe DJ 212", pe de o parte 
iar, pe de cdtd parte, devizul general estimativ, din care rezultd urmcdoarele date de naturci 
fincinciard; 

valoarea totald a investitiei : 15.730.501,17 lei cu TVA; 
- valoarea de la bugetul de stat.' 15.215.958,26 lei cu TVA,. 

vciloarect de la bugetul judetului Ialomiţa 514.542,92 lei cu TVA. 
In Raportul directiei de specialitcite stint detalictte ş i celelcdte asp ecte de nciturd 

tehnico-econornicci necesare sustinerii proiectului de hot drdre, 
Constatdnd că  sunt indeplinite condifille de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARI Ark-97EL 

Cons ifiul Jwciet4n latomita 
1111111111 /111111111 10000090 I 7 

Tehnoredactat, 
Teodorescli Gabriela - Virginia 
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la proieetul de hot ă rfire al Consiliulul Jude ţ ean lalomi ţ a privind aprobarea Cererii de 
finanţ are 0 a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod 

peste rfiul Ialomi ţ a la Ţă ndă rei pe DJ212" 

Dintre priorit ă tile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomita, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modernizarea podurilor aflate in administrare, asigurându-se astfel ere ş terea 
gradului de siguranţă  a eircula ţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a a 
identificat necesitatea execut ă rii lueră rilor de reabilitare a podului peste rhul Ialomita la Ţă ndă rei 
pe DJ 212. 

În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgen ţ a a Guvernului  or.  
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţ ii „Anghel Salig,ny". 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a intetioneaz ă  s ă  depună  cererea de firtantare pentru 
obiectivul de investi ţii „Reabilitare pod peste râul Ialomi ţ a la Ţă nddrei pe DJ212" pentru 
care a fost elaborat ă  Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, lar indicatorii tehnico-
economici vor  11  aprobaţ i prin Hot ă rare a Consiliului Judetean Ialomita. 

Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in 
vederea ineluderii la fmantare prin program, U,A.T. Judetul Ialomita va trebui s ă  transmit ă : 

Cererea de finantare intocmit ă  conform Anexei  or.  1 din Normele metodologice aprobate prin 
Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 
- Devizul general estimativ intocmit conform Anexei nr. 2.1 din Normele metodologice aprobate 
prin Ordinul  or.  1333/22.09.2021 ernis de MDLPA; 
- Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a pentru aprobarea Cererii de fmantare ş i a Devizului 
general estimativ. 

Conform Devizului general estimativ: 
- valoarea total ă  a investi ţ iei: 15.730.501,17 lei (cu TVA) 
- valoarea de la bugetul de stat: 15.215.958,26 lei (Cu TVA) 

- valoarea de la bugetul local: 514.542,92 lei (cu TVA) 

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Cererea de finantare ş i 
Devizul general estimativ pentni obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste rant Ialomi ţ a la 
Ţ And ă rei pe DJ212". 



Anexă m: 
Anexa 1 Cererea de finantare; 

- Anexa 2 Devizul general estimativ; 
la proiectul de hot ă rdre in vederea supunerii analizei ş i dezbaterii in plenul Consiliului Judetean 
Ialomita. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

intocmit, 
Traian TASTAMAN 
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