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PROJECT DE HOTilt4tRE NR. 	 
privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estirnativ pentru oblectivul de 

investitii "Reabilitare pod peste canal de irigalii la Movilita pe DJ 302" 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.A5-4)  72021 - e-  din IF .10.2021 a Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean lalomita, 
Examindnd: 

Raportul de specialitate nr.  Aorir  /2021 -  V  din  115—  ,10.2021 al Direcţ iei Investitii 
Servicii Publice,. 

- Avizul nr. 	72021 - 	 din 	.10.2021 al Comisiei econornico-financiare ş i 
agriculturd ; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecfia mediului ş i turism, 

In conform itate cu: 
- prevederile Ordonantei de Urgenţ d a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Prograrnului national de investilii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind ctprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urge*" a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului nafional de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investilii 
prevdzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan fa de urge*" a Guvernz,dui nr. 95/2021; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 .privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 173 (din. (1) lit. b) yi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOTArR Ă STE: 

Art.1 Se aprobd depunerea in cadrul Programuhti National de Investitii "Anghel Saligny" a 
Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste canal de irigatii la 
Movilita pe DJ 302", prevdzutd in ctnexa nr. I care face park' integrantd din prezenta hoteirdre. 
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Art.2 (1) Se aprobei devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare 
pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302", preveizut in anexa nr.2 care face parte integrantei 
din prezenta hoteireire. 

(2) Valoarea totalet estimativei a investitiei este de 3.413.000,00 lei cu TVA, 
din care: 

suma de 3.351,000,00 lei cu TVA este asigurata de la bugetul de stat, 
- suma de 	62.000,00 lei cu WA este asiguratet de la bugetul judetului 

Art.3 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomita, prezenta hoteirdre se va 
comunica, spre ducere la [ndeplinire, Directiei Investitii ş i Servicii Publice, Directiei Buget Finante 

Directiei Achizitii ş i Patrimoniu ş i, spre tiinţă , Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmeind 
a fi publicate pe site-ul Consiiiuiui Judetean Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT , 
Secretarul General al Juderulai lalomita 

Adrian Robert IONESCU 
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ANEXA nr. 1 
la Hotă r8rea Consilului Judetean Ialomita 

nr. 	 din 	  

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investitii „Anghel Saligny" 

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
U.A.T.: 
3UDETUL: 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE Ş I 
ADMINISTRATIEI 

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

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

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

UAT JUDETUL IALOMITA 

Denumirea 
obiectivului de 
investitii: 

„Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe 113302" 

Tip proiect: 
- proiect cu o singur ă  categorie de investitie; 

intcgrat 	 dc invcstitii). proicct 	(mai multc catcgorii 

Categoria de 
investitie: 

dc tratarc a) alimcnt'ă ri Cu ap5 ş i statii 	 a apci (constructic 
nou ă /cxtindcrc/r ID bilitarc/modcmizare); 
b) sistunc dc 	 dc 

	

canalizarc gi statii 	cpurarc a apclor uzatc, inclusiv 
ca-nal-iza-re 	 dc pluvial ă  ş i sistcmc 	captarc a apclor pluvialc (constructic 
nou5/cxtindcrc/rcabilitarc/modcrnizarc); 

drumurilc c) publicc (constructic 
nou ă /cxtindcrc/rcabilitarc/modcrnizarc); 
d) poduri, podete, pasaje sau punti pletonale (constructie 
nouglextindereireabilitare/modernizare). 

Tip investitie: dc invcstitii obicctiv 	 nou; 
- obiectiv de investitii in continuare 

Amplasament: 
(stră zi/DC/D3/etc., localitate, U.A.T.) 
peste canal de irigatil la Moviltta pe DJ302 

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 admiterea 
receptiei finale) 
60 luni 

Hotă r5rea 
consiliului 
local/judetean 
de aprobare/ 
Hotă rarea 
A.D.I. 

(num ă r/dat ă ) 
HO nr. 92/25.06.2020 



Valoarea total ă  
. 

a obiectivului 
de investitti; 

(Se va prezenta valoarea in lei 	cu TVA.) 
341300000 

Valoarea 
solicitat ă  de la 
bugetul de 
stat: 

(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.) 
3.351.000,00 

Valoarea 
finantat ă  de la 
bugetul local: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
62.000,00 

Valoare 
calculat ă  
conform 
standardului de 
cost 

(Se va prezenta valoarea in lei f ă ră  TVA.) 

Cost unitar 
aferent 
investitiei 
Icalculat) 

(Se va prezenta valoarea in lei f ă ră  TVA,) 
	 /km sau locuitor sau locuitor echiva lent 

1 REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Pcntru 	 do tratarc a) alimcnt ă ri cu  op o .,,i statii 	 a apci: 

dc distributic: 	  ungimc rctca 	 mctrit 
locuitori dcscrviti 	 dirccti): 	  num ă r 	 (bcncficiari 	 , 

dc ursa 	ap ă : nou ă /cxistcnt ă , 
dc inmagozinarc: rczcrvor 	 nou/cxistcnt; 

dc tratarc static 	 a apci: nou ă / cxistcnt5. 
b) Pcntru 	do 	 dc sistcmc 	canalizarc ş i statii 	cpurarc a apclor uzatc: 

tip rctco: apc uzatc/pluvial ă /mixtă ; 
lungimc 	dc rctca 	conalizarc (colcctarc) . 	  men 

locuitori 	 dirccti) 	  num ă r 	cchivalcnti (bcncficiari 	 , 
dc 	 'stcnt ă . static 	cpurarc: nou5/ 

Pentru drumurilc c) publicc: 

ccntur ă  ocolitoorc 	 drum 	 4 benzi/tip drum (tip autostrad ă /tip 	nati-o-n-a-lcu 	 national cu 2 

Clas ă  tchnic ă  I 	V clos ă 	 : 
bcnzi/alt tip) 

tchnic ă : 
drum 	 ungimc 	 mctri; 

consolidorc: lucr ă ri dc 	 do/nu; 
la 	 do/nu; ucră ri pontru asigurarca acccsului 	proprict ă ti: 

rotuarc: da/nu .  
locurilc dc 	 da/nu; parcarc, oprirc ş i stationarc: 
num ă r poduri, pasajc 	 viaductc pc 	 , dcnivclatc, tuncluri, 	 tipuri: 	 
brctcic dc 	 do/flu; acccs, 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/clrufn connunal/drumuri 

localită tilor: Di 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 Revolu ţ iei 

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  poş tă  electronic  ă  (obligatoriu): cji@cicnet.ro  
Persoana de contact: 
Nume ş i prenume: Traian Tastannan 
Functie: Consilier 
Num ă r de telefon: 
Adres ă  po ş tă  electronic ă : traian.tastaman@cicnet.ro  

Subsemnatul, Marian Pavel, având functia de presedinte, in calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. Judetul Ialomita, 

confirm că  obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la 
finantare in progrannele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de 
programare 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 că  respect prevederile art, 4 ann. (10) din Ordonanta de urgent ă  a  
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
Saligny", 

confirm că  informatiile incluse in această  cerere ş i detaliile prezentate in 
documentele 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 intârziat, 

Pre ş edinte 

Nume ş i prenume 

Marian Pavel 

Semn ă tura 	  



ANEXA nr. 2 
la Hot ă r ă rea Consilului Jude ţ ean Talomi ţ a 

nr. 	din 
DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitie: „Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe 
DJ302" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si a 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 
Valoare 

(fă ră  TVA) TVA Valoare cu 
TVA 

LEI LEI LEI 
1 2 3 4 5 

Capitolul 1 
Cheltuieli pentru ob ţ inerea 0 amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului - - - 
1.2 Amenajarea terenului - - - 

1.3 
Amenaj ă ri 	pentru 	protectia 
mediului 	si 	aducerea 	la 	starea 
initial ă  

- - - 

. 1 4 Cheltuieli 	 pentru 
relocarea/protec ţ ia utilit ă tilor - - - 

TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 
Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilit ă tilor necesare obiectivului 

2 Cheltuieli 	pentru 	asigurarea 
utilit ă tilor necesare obiectivului - - - 

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistent ă  tehnic ă  
3.1 Studil - - - 

3.2 
Documentatii-suport 	si 	cheltuieli 
pentru 	obtinerea 	de 	avize, 
acorduri si autoriza ţ ii 

- - - 

3.3 Expertizare tehnic ă  - - - 
3.4 Certificarea 	performantei 

energetice si auditul energetic al
clă dirilor 

- - - 

3.5 Proiectare 162.184,88 30.815,12 193.000,00 
3.5.1 Tema. de proiectare - , - 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - , - 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie 

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

35.294,12 6.705,88 42.000,00 

3.5.4 Documenta ţ ille tehnice necesare in 
vederea ohtinerii 
avizelor/aeordurilor/ autorizatiilor 

6.722,69 1.277,31 8.000,00 

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

23.529,41 4.470,59 28.000,00 

3.5.6 Project tehnic ş i detalii de execu ţ ie 96.638,66 18.361,34 115.000,00 



3.6 
achizi ţ ie 
Organizarea 	procedurilor 	de  

1 
3.7 Consultan ţă  - - - 
3.8 Asisten ţă  tehnic ă  16.806,72 3.193,28 20.000,00 

TOTAL CAPITOL 3 178.991,60 34.008,40 213.000,00 
Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investi ţ ia de baz ă  
4.1 Construc ţ ii si instala ţ ii 2.327.829,42 442.287,59 2.770.117,01 

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

cost 
2.327.829,42 442.287,59 2.770.117,01 

4.2 Montaj 	utilaje, 	echipamente 
tehnologice si 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 si  

4.3.1 Pentm 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 	$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 2.327.829,42 442.287,59 2.770.117,01 
Capitolui 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 84.033,61 15.966,39 100.000,00 

5.1.1 Lueră ri 	de 	construefii 	0 	instalatii 
aferente organiz ă rii de ş antier 

84.033,61 15.966,39 100.000,00 

5.1.2 
ş antierutui 
Cheltuieli 	eonexe 	organiz ă rii  

- 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costul 
creditului 31.571,29 0,00 31.571,29 

5.2.1 
ereditului b ă ncii finantatoare 
Comisioane 	ş i 	dobă nzile 	aferente  

5.2.2 Cota aferent ă  ISC pentru contro1u1 
ealit ă tii lucră rilor de constructii 

14.350,59 0,00 14,350,59 



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

2.870,12 0,00 2.870,12 

5.2.4 Cota 	aferent ă 	Casei 	Sociale 	a 
Constivctorilor — CSC 

14.350,59 0,00 14.350,59 

5.2.5 Taxe 	pentrti 	acorduri, 	avize 

construire/desfiintare 
conforme 	ş i 	autorizatia 	de 

 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute 250.682,10 47.629,60 298.311,70 
5.4 

publicitate 
Cheituieli 	pentru 	informare 	ş i  

TOTAL CAPITOL 5 366.287,00 63.595,99 429.882,99 
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 0 

TOTAL GENERAL 2.873.108,02 539.891,98 3.413.000,00 
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

2.411.863,03 458.253,98 2.870.117,01 

TOTAL GENERAL (Cu TVA) din care: 3.413.000,00 
buget de stat 3.351.000,00 

buget local 62.000,00 

Preturi fă rd TVA Cu standard de cost Fă ră  standard de cost 
Valoare CAP. 4 - 2.327.829,42 

Valoare investitie - 2.873.108,02 
Cost unitar aferent investitiei - 2.873.108,02 

Cost unitar aferent investitiei (EURO) - 580.777,85 

Data 11.10.2021 
Curs Euro lEUR = 4,9470 lei 

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

beneticiari/locuitori eclaivalenti 
beneficiari/km) 

_ 
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REFERAT DE APR OBARE 
proiectul de hotiirdre privind aprobarea Cererii de finantare i a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investitii " Reabilitare pod peste canal de irigatil la Movilita 
pe DJ 302" 

Prin proiectul de hoteirare sttpus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean 
Icdornita aprobarea Cererli de finanţ are i a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investitii "Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302". 

In cursul cmului 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonanta de Urgentet 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" jar, 
ulterior, la data de 22 se_ptembrie„ş i Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021. 

Procedural, pentru introducerea obiectivului de investiţ ii in cadrul Programului National de 
Investitii "Anghel Saligny", potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) lit, a) ş i b) din Ordinul 
nr. 1333/2021, Consiliul Judetean lcdomita, in calitate de aplicant/beneficiar, are obligatia de a 
transmite Ministerului Dezvolteirii, Lucriirilor Pub lice ş i Administra ţ iei hotetrarea autoritatii 
deliberative prin care se aprobei Cererea de finantare ş i devizul general estimat al proiectului. 
Modelul celor douci documente sunt aprobate iprevzute in anexele Ordinului nr. 1333/2021. 

Reabilitctrea acestui obiectiv de investitii va conduce la fiuidizarect traficului rutier ş i 
imbunciteitirea conditillor de transport din zonei, spo rind, în acelaş i timp, gradul de siguranţ ei 
circulatiei. De asemenea, un eject important al reabiiită rii ii constituie ş i reducerea costurilor cu 
reparcttiile pe term en scull i mediu ale drumului judelean in catizei. 

In acest context, prin proiectul de hoteirdre se supune aprobeirii Cererea de finantare pentru 
realizarea proiectului "Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302", pe de o parte 
jar, pe de altei parte, devizul general estimativ, din care rezultd urmiitoarele date de naturci 
financiarei: 

- valoarect totalcl  a investitiei : 3.413.000,00 lei cu TVA; 
- valoarea de la bugetul de stat : 3.351.000,00 lei cu TVA; 
- vcdocirea de la bugetul judetului Ialomita :62.000,00 lei cu WA. 
In Raportul directiei de specialitate sunt detaliate i celelalte aspecte de naturei 

tehnico-economicei necesare sustinerii proiectului de hoteirdre. 
Constatand cei sum fndeplinite condi ţ iile de legalitate ş i oportunitate, .propun Consiliului 

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

PREŞ EDINTE 
MARIA1V P 

 

Tehnoredactat, 
Ion Liliana 

Consiliul JUdetoOn lalomita 
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Consi iul Judetelin lalornita 

la proiectul de hot ă rAre al Consiliului Judetean Ialomita privind aprobarea Cererii de 
finantare ş i a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod 

peste canal de irigatii la Movilita pc DJ302" 

Dintre priorit ă tile de dezvoltare ale Judetului Ialomita, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modernizarea podurilor afiate in administrare, asigurandu-se astfel ere ş terea 
gradului de sigurant ă  a circulatiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judetean lalomita a 
identificat necesitatea execut ă rji luer ă rilor de reabilitare a podului peste canal de irigatii 1a 
Movilita pe DJ302. 

În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
9512021 pentra aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judetean Ialomiţ a intetioneaz ă  să  depună  cererea de fmantare pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ302" pentru 
care a fost intoemit ă  Nota coneeptual ă  care a fost aprobat ă  prin Hot ă rarea Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 92/25.06.2020. 

Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in 
vederea includerii la finantare prin program, U.A.T. Metal Ialomi ţ a va trebui s ă  transmit ă : 
- Ceterea de finantare intoemit ă  conform Anexei nt. 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 m-. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 

Hotă rtirea Consiliului Jude ţ ean Ialomita pentru aprobarea Cererii de finantare ş i a Devizului 
general estimativ. 

Conform Devizului general estimativ: 
- valoarea total ă  a investifiei: 3.413.000,00 lei (cu TVA) 

valoarea de la bugetul de stat: 3.351.000,00 lei (cu TVA) 
valoarea de la bugetul local: 62.000,00 lei (cu. TVA) 

Având in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Cererea de finantare ş i 
Devizul general estimativ pentru objectival de investitii „Reabilitare pod peste canal de irigatii 
la Movilita pe D3302". 



Anex ă m: 
- Anexa 1 Cererea de finantare; 
- Anexa 2 Devizul general estimativ; 
la proiectul de hot ă ră re in vederea supunerii analizei si dezbaterii in plenul Consiliului Judetean 
Ialomita. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

01' 
intocmit, 

Traian TASTAMAN 
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