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PROIECT DE 110TĂR4RE NR. 	 
privind aprobarea Cererii de finanfare ş i a devizului general estimativ pen tru obiectivul de 

investilii "Reabilitare pod peste raul Ialomifa Bucu pe D.I213A" 

Consiliul Judelean Ialomiţ a, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.offZ5 /2021 -j din  1,5—   .102021 al Presedintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 

- Raportul de specialit ate  nr.6?*23 /2021 	din /5—   .10.2021 al Directiei 
Investitii Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.10.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturei; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.10.2021 al Comisiei pentru  urbanism, 
amenajarect teritoriului, dezvoltare regional-a, protectia mediului ş i turism, 

In conform itate Cu. ,  
prevederile Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului national de investitii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea  n aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentei a Guvermtlui nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului national de investiţ ii "Anghel Saligny", pen tru categoriile de 
investqii preveizute la art. 4 (-din. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentei a Guvernului 
95/2021; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificeirile ş i 
completeirile ulterioare; 

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

In  temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Orclonanţ a de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Cu modific' ă rile ş i completeirile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.I Se aprobci depunerea in cadrul Pro gramului National de Investitii "Anghel 
Saligny" a Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste raid 
Ialomiţ a la Bucu pe DJ213A", prevcizutci in anexa nr. 1 care face parte integrantă  din 
prezenta hoteirdre. 
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Art.2 (1) Se aprobei devizului general estimativ .pentru obiectivul de investi ţ ii " 
Reabilitare pod peste rdul Ialomita la Bucu pe DJ213A", prevcizut in anexa nr,2 care face 
parte integrantei din prezenta hoteird re, 

(2) Valoarea totalei estimata  a investitiei este de 6.595.751,24 lei cu TVA, din care 
6,325.435,60 lei cu TVA de la bugetul de stat, ş i surna de 270.315,64 lei en TVA de la 
bugetul judetului Icaomita, 

Art.3 Prin grija Secretaruhzi general al judetului lalorniţa, prezenta hoteireire se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, .Directiei Investitil Servicii Pub lice, Direcţ iei Buget 
Finante ş i Direc,tiei Patrimoniu spre stiing Institutiei Prefectului — Judetul 
lalomiţa, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea 
"Monitorul Oficict1 al Judetului". 

PRE,,SEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarui Generatal Judetalui-lalomita, 

Adrian Robert IONESCU 
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ANEXA nr. 1 
la Hotă  r  rea Consi I u I ui 3 u -deţ ean-Tato-rnita 

nr. 	 din 	  

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investi ţ ii „Anghel Saligny" 

1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
U./8,7.: 
JUDETUL: 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRĂ RILOR PUBLICE 5 
ADMINISTRATIEI 

Num ă r/data 
inregistrare: 
(Se 
completeaz ă  
num ă rul de 
c ă tre U.A.T.) 

(Se completeaz ă  nunn ă rul de Tnregistrare de la registratura 
Ministerului Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice gi Adnninistratiei.) 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Beneficiar 
(U.A.T./A.D.I.) 

UAT JUDETUL IALOMITA 

Denumirea 
de- • o-bie-etivului Ialomita la Bucu 	1311213A" „Reabilitare-pod - peste-ră ul 	 pe 

investitii: 

Tip proiect: 
- proiect Cu  o singură  categorie de investitie; 

Categoria de 
investi ţ ie: 

imcnt ă ri 	 de tratarc a 	a 	cu apa gi sta ţ ii 	 a apei (constructic 
nou ă /cxtindcrc/rcabilitarc/mod-cfnizarc); 
b) sistemc dc 	 dc canaliza-rc gi s ţ a-ti-i 	cp-u-rarc- a apcl-o-r uzatc,  inclid-siv 
canalizarc pluvial ă  ş i sistcmc el-c  ca-pt-arc a apclor pluvialc (construc ţ ic 
nou ă /cxtindcrc/r abilitarc/modcrnizarc); 

drumurilc c) publicc (constructic 
nou ă /cxtindcrc/rcabilitarc/m-e-el-crnizarc); 
d) poduri, podele, pasaje sau purrti pietonale (constructie 
nou ă textindereireabilitare/modernizare). 

Tip investi ţ ie: 
icctiv dc invcsti ţ il nou; 

- obiectiv de investitii in continuare 

Annplasament: 
(str ă zi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) 
peste ră ul Ialomita la Bucu pe D3213A 

Durata de 
implementare 
a obiectivului 
de investi ţ ii 
(luni): 

(perioada exprimat ă  în  luni cuprins ă  intre data aprob ă rii notei 
conceptuale ş i data incheierii procesului-verbal privind admiterea 
recep ţ iei finale) 
60 luni 

Hot ă ra'rea 
consiliului 
local/judetean 
de aprobare/ 
Hot ă ră rea 
A.D.I. 

num ă r/dat ă ) 



Valoarea total ă  
(-5e---va prezenta valoareaAn Igi Cu  TVA-.-)- 

a oblectiVIlui 
de investitii: 

6.595.751,24 

Valoarea 
solicitat ă  de la 
bugetul de 
stat: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
6.325.435,60 

Valoarea 
finantat ă  de la 
bugetul local: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
270.315,64 

Valoare 
calculată  
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 
Pcntru 	 dc tratarc a) alimcntari cu apa ş i stotii 	 a apci: 

lungimc 	dc distributic . 	  rctca 	 mctri; 
num ă r locuitori dcscrviti 	 dirccti): 	  (bcnoficiari 	 , 

dc sursa 	ap ă : nou ă /oxistcnt6; 
dc inmagazinarc: rczcrvor 	 nou/cxistcnt, 

dc tratorc static 	 o opal: nou ă / cxistcnt ă . 
b) Pcntru 	dc 	 do sistcnnc 	canalizarc ş i stotH 	epurarc a apclor uzatc: 

tip rctca: apc uzatc/pluvial5/mixt ă ; 
lungimc 	dc ratca 	canalizarc (colcctarc) . 	  rinctri; 

locuitori 	 dirccti) 	  num ă r 	cchivalcnti (bcncficiari 	 , 
dc static 	cpurarc: nou ă /cxistcnt ă . 

Pcntru drumurilc c) publicc: 
tip drum: drum 	 din intoriorul judctoan/d-rum comunal/drumuri  publico 	 localiCă tilor; 

ccntură  ocolitoarc 	 d-rum 	 4 benzi/tip (tip autostradâ/ti-p 	Ra-ti-o-na-1 Cu 	 drum national Cu  2 

Clas ă  tchnică  I clas6 	 : 
bcnzi/alt tip) 

tchnic ă .  
lungimc drum . 	 mctri; 
lucră ri dc 

	

	 da/nu; consolidarc: 
lucră ri 	 la 	 da/nu; pcntru asigurorca acccsului 	proprict ă ti: 
trotuarc: da/nu; 
locurilc dc 	 da/nu; parcarc, oprirc ş i stationarc: 

dcnivclatc, tuncluri 	 tipuri: 	 num ă r poduri 	pasajc 	 via-ductc pc 	 , 
brctcic dc 	 da/nu; acccs, noduri rutiefc: 

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/clrum comunal/drumuri 

localit ă tilon DJ 213A publicc 
- num ă r obiecte: 1; 
- lungime: 102,80 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 Revolutlei 

Num ă r: 1 Cod postal: 920032 

Localitatea: 
Slobozia 

Judetul: Ialomita 

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

Subsemnatul, Marian Pavel, avasnd functia de presedinte, in calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. hidetul 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 
progrannare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din 
contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne 
sau internationale, 

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

confirm Ca infornnatiile incluse in aceast ă  cerere ş i detaliile prezentate in 
docunnentele anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm c ă  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 int ă rziat. 

Pre ş edinte 

Nume ş i prenume 

Marian Pavel 

Semn ă tura 	  



ANEXA nr. 2 
la Hotă rarea Consilului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

nr. 	din 

DEVIZ GENERAL 
at obiectivului de investitie: „Reabilitare pod peste r ă ul Ialomita la Bueu pe 111213A" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor ş i a 
subcapitolelor de eheltuleli 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 
Valoare 

(fă rd TVA) TVA Valoare cu 
TVA 

LEI LEI LEI 
1 2 3 4 5 

Capitalul 1 
Cheltuieli pentru obtinerea ş_i amenaj area terenului 

1.1 Obtinerea terenului - - 
1.2 Amenaj  area terenului - - - 

1.3 
Amenajdri 	pentru 	protectia 
mediului 	ş i 	aducerea 	la 	starea 
initiald 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

1 4 . Cheltuieli 	 pentru 
relocarea/protectia utilit ă tilor 

TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 
Capitolul 2 

Chelturell penau asigurarea utilit ă tilor necesare obieetivului 

2 Cheltuieli 	pentru 	asigurarea 
utilită tilor necesare obieetivului - - - 

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistent ă  tehnic ă  
3.1  Stud!! 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3.2 
Documentatii-suport ş i cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, 
acorduri ş i autorizatii 

5.500,00 1.045,00 6.545,00 

3.3 Expertizare tehnica 20.000,00 3.800,00 23.800,00 
3.4 Certificarea 	performantei 

energetice ş i auditul energetic al 
clddirilor 

- - - 

3.5 Proiectare 123.000,00 23.370,00 146.370,00 
3.5.1 Temă  de proieetare - - - 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie 

de avizare a luer ă rilor de interventii 
si deviz general 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.5.4 Documenta ţ iile tehniee neeesare in 
vederea ob ţ inerii 
avizelortaeordurilor/ autoriza ţ i -dor 

3.000,00 570,00 3.570,00 

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

15.000,00 2.850,00 17.850,00 



3.5.6  Project tehnic ş i detalii de execu ţ ie '75.000,00 14.250,00 89.250,00 
3.6 

achiziţ ie 
Organizarea 	procedurilor 	de  

3.7 C onsultanfă  5.000,00 950,00 5.950,00 
3.8 Asistenţ rt tehnic ă  112.000,00 21.280,00 133.280,00 

TOTAL CAPITOL 3 285.500,00 54.245,00 339.745,00 
Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investi ţ ia de bazA 
4.1 Construc ţ ii ş i instala ţ ii 4.140.000,00 786.600,00 4.926.600,00 

4.1.1 Pentru care exist ă  standard de cost  - - -  
4.1.2 Pentru care nu exist ă  standard de 

cost 4.140.000,00 786.600,00 4.926.600,00 

4.2 Montaj 	utilaje, 	echipamente 
tehnologice ş i func ţ ionale - - 

4.2.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.2.2 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

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 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i 

montaj 	ş i 	echipamente 	de 
transport 

func ţ ionale 	care 	nu 	necesit ă  

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

cost - - - 

4.5 Dotă ri - - 
4.5.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.5.2 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

4.6 Active necorporale - - - 
4.6.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.6.2 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

TOTAL CAPITOL 4 4.140.000,00 786.600,00 4.926.600,00 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de ş antier 167.256,00 31.778,64 199.034,64 

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

165.600,00 31.464,00 197.064,00 

5.1.2 Chatuieli 	conexe 	organiz ă rii 
ş  anti entlui 1.656,00 314,64 1.970,64 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costul 
creditului 67.471,60 3.800,00 71.271,60 



5.2.1 
creditului b ă ncii finanţ atoare 
Comisioane 	ş i 	dobânzile 	aferente  

5.2.2 Cota aferent ă  1SC pentru controlul 
calit ăţ ii lueră rilor de construc ţ ii 21.578,00 0,00 21.578,00 

5.2.3 Cota aferent ă  ISC pentru controlul 
statului 	in 	amenaj area 	teritoriului, 
urbanism 	ş i 	pentru 	autorizarea 
lucră rilor de construc ţ ii 

4.315,60 0,00 4.315,60 

5.2.4 Cota 	aferentă 	Casei 	Sociale 	a 
Constructorilor — CSC 

21,578,00 0,00 21.578,00 

5.2.5 Taxe 	pentra 	acorduri, 	avize 
conforme 	ş i 	autoriza ţ ia 	de 
construire/desfiin ţ are 

20.000,00 3.800,00 23.800,00 

5.3 Cheituieli diverse ş i neprev ă zute 877.000,00 166.630,00 1.043.630,00 
5.4 Cheltuieli 	pentru 	informare 	ş i 

publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00 

TOTAL CAPITOL 5 1.114.727,60 202.778,64 1.317.506,24 
Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice ş i teste 
6.1 

exploatare 
Preg ă tirea 	personalului 	de  

6.2 Probe tehnologice ş i teste - - - 
TOTAL CAPITOL 6 0 0 

TOTAL GENERAL 5.550.227,60 1.045.523,64 6.595.751,24 
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.315.600,00 819.964,00 5.135.564,00 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 6.595.751,24 
buget de stat 6.325.435,60 

buget local 270.315,64 

Pre ţuri MO TVA Cu standard de cost Fă ră  standard de cost 
Valoare CAP. 4 4.140.000,00 

Valoare investi ţ ie 5.550.227,60 
Cost unitar aferent investi ţ iei 5.550.227,60 

Cost unitar aferent investi ţ iei (EURO) 1.121.938,06 

Data 11.10.2021 
Curs Euro lEUR = 4,9470 lei 

Valoare de referin ţă  penttu determinarea 
incadră rii in standardul de cost (locuitori 

beneficiari/locuitori echivalen ţ i 
beneficiari/km) 

_ 
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 din 6—  , 10,2021 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă rlire privind aprobarea Cererii de finan ţ are i a devizului general 

estimativ pentru obieetivul de investilii "Reabilitare pod peste raid Ialomi ţ a la Bum pe 
D.I213A" 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean 
Ialomita aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţ ii "Reabilitctre pod peste raid Ialoiniţa la Bucu .pe DJ213A". 

In cursul anidui 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonanţa de Urgenta a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Pro gramului National de Investitii "Anghel Saligny" jar, 
ulterior, la data de 22 septembrie, ş i Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 133372021. 

Procedural, pen tru introducerea obiectivului de investiţ ii in cadrul Prograniului National de 
Investifii "Anghel Saligny", potrivit prevederilor art-, 6 cd-in.(1) lit. a) si b) din Ordinul nr. 
1333/2021, Consiliul Judetean lalomila, in calitate de aplicant/beneficiar, are obligatia de a 
transmite Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Pub/ice ş i Administra ţ iei hot-di-area autoriteitii 
deliberative prin care se aprobei Cererea de finantare devizul general estimat al proiectului. 
Modelul celor cloud documente sunt aprobate prey azute în anexele Ordinului nr. 1333/2021. 

In acest context, prin proiectul de hoteirare se supune aprobiirii Cererea de finantare pentru 
rectlizarea proiectului " Reabilitare pod peste raid Ialomita la Bucu pe DJ213A", pe de o parte iar, 
pe de altei parte, devizul general estimativ, din care reztdtd urnuItoarele date de naturci financiarcY: 

- valoarea totala  a investitiei : 6.595.751,24 lei Cu TVA; 
valoarea de la bugetul de stat : 6.325.435,60 lei cu TVA; 
valoarea de la bugetul judetuliti Ialomita : 270.315,64 lei cu TVA. 

Una din tre prioritatile Consiliului Judetean Ialomita o constitide reabilitarea 
modernizarect podurilor at/ate in administrare, asigurandu-se astfel crssterea gradului de sigurant 

circulaţ iei pe aceste poduri. 
In Raportul directiei de specialitate sunt detaliate i celelalte aspecte de naturd 

tehnico-economica necesctre sustinerii proiectului de hoteirare. 
Constatand cei sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliulul 

Judetean Ialomita adoptarea hotdrarii in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Cons' ul JOdate lan lalomita 

Tehnoredactat, 
Tudorache Emilia 

1111111111 111111111 
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ROMANIA 

INTRARE NR. 	, 22 6' 	,17 
' CONSILIUL JUDE iALO  

L.------ A.VarxrvaguineMa■■•■•■-a.SWiraas59  

la proiectul de hotfirfire al Consiliulul Jude ţ ean Ialomi ţ a privind aprobarea Cererii de 
finan ţ are ş i a Devizului general estimativ pentru obieetivul de investitii „Reabilitare pod 

peste Hui Ialomi ţ a la Bueu pe DJ213A" 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomita, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modetnizarea podurilor aflate in administrare, asigarandu-se astfel cre ş terea 
gradului de sigurant ă  a circulatiei pe aceste poduri. Astfel, Consili ű  Judetean 
identificat necesitatea execueă rii lucr ă rilor de reabilitare a podului peste rdul Ialomita la Bucu pe 
DJ 213A. 

În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judetean Ialomita intetioneaz ă  s ă  depună  cererea de finantare pentru 
obiectivul de investilii „Reabilitare pod peste râul Ialomiţ a la Bueu pe DJ213A" pentru care a 
fost elaborat ă  Documentatia de Avizare a Luerarilor de Interventie, jar indicatorii tehnico-
economici vor fi aproba ţi prin Hot ă rdre a Consiliului Judetean Ialomita. 

Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in 
vederea ineluderii la finantare prin program, U.A.T. Judetul Ialornita va trebui s ă  transmit ă : 
- Cererea de finantare intocmit ă  conform Anexei nr. 1 din Normele metodologiee aprobate prin 
Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 
- Devizul general estimativ intoemit conform Anexei nr. 2.1 din Normele metodologice aprobate 
prin Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 
- Hotă rdrea Consilialui Judetean Ialomita pentru aprobarea Cererii de finantare si a Devizului 
general estimativ. 

Conform Devizului general estimativ: 
valoarea totald  a investitiei: 6.595.751,24 lei (cu TVA) 

- valoarea de la bugetul de stat: 6.325.435,60 lei (cu TVA) 
- valoarea de la bugetul local: 270.315,64 lei (Cu TVA) 

Avdnd in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Cererea de finantare si 
Devizul general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod peste eau! Ialomi ţ a la 
Bueu pe DJ213A". 



AnexAm: 
- Anexa 1 Cererea de fman ţ are; 
- Anexa 2 Devizul general estimativ, 
la proiectul de hot ă rare in vederea supunerii analizei si dezbaterii in plenul Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a. 

Director executiv DIST' 
Cristian VLAD 

Vo ig- 

intocmit, 
Traian TASTAMAN 
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