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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. 	 
privind aprobarea Cererii de finan ţ are ş i a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investilii "Modernizare ş î reabilitare DJ 212: Limitil judo: Briiila - Lucia - Mihail Kogedniceanu 
- intersect:le DN 2A, intersectie cu DJ 201 Ilicusteni Platonepi Movila - Fete0" 

Consiliul Judeman 
Avand in vedere; 

- Referatul de aprobare nr,MY /2021 - 
Judetean lalornita, 
Examinand: 

Raportul  de specialitate nr.  r'2416  4/2021 — 

Publice;  

din lb  .10.2021 a Presedintelui Consiliului 

din  /5-  .10.2021 al Directiei Investitii ş i Servicii 

- Avizul_nr. 	7201 - 	 din 	_10_2021 al_Comisiel econornieo-financiare-si 
agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.10.2021 al Comisiei pentru urbanism amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turistn, 

In conformitate cu.. 
- prevederile Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 95/2021 pen tru aprobarea 

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

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urge* a Guvernului nr. 9512021 pentru 
aprobarea Pro gramului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii 
prevcizute la art. 4 aim. (1) lit, a)-d) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 95/2021; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind finan ţele publice locale, co modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgentă  a Guvernului 
nr. 5772019 privind Codul Adrninistrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT4RA' sSiTE: 

Art.1 Se aprobă  depunerea in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" a 
Cererii de ,finanţare pentru obiectivul de investiţ ii "Modernizare ,ş i reabilitare DJ 212.. Limită  judeţ  
Bră ila - Luciu - Mihail Kog ă lniceanu intersectie DN 2A, intersectie cu DJ 201 L ă custeni - 
Platones.ti - Movila - Fetesti", prevă zută  în anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotă reire. 
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Art2(1) Se aprobă  devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii "Modernizare 
ş i reabilitare DJ 212.. Limită  judeţ  Bră ila Luciu — Mihail Kog ă lniceanu — intersec ţ ie DN 2A, 
intersecţ ie cu DJ 201 L ă custeni — Platonesti — Movila - Fetesti", prev ă zut in anexa nr.2 care face 
parte integrantei din prezenta hotă rZire. 

(2) Valoarea total ă  a investitiei este de 105.510.000,00 lei cu TVA, din care valoarea de la 
bugetul de stat este de 105.134.600,70 lei cu TVA, jar valoarea de la bugetul jude ţului lalomiţ a este 
de 375.399,30 lei cu TVA. 

Art3 Prin grija Secretarului general al judeţ ului lalomiţa, prezenta hotă rdre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investiţ ii Servicii Publice, Direc ţ iei Buget Finanţ e 

Directiei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu ş i, spre ş tiintă , Instituţ iei Prefectului — Jude ţul lalomiţ a, unhand 
a )ri publicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorul Qficial al Judeţ ului". 

PRE5EDINTE AVIZAT, 
Seeretarul generaljudefului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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ANEXA nr. 1  
la Hotsar'area Consiliului .ludetean lalomita 

NR 	din 	 

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investitii „Anghel Saligny" 

1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
U.A.T.: Judetul 
Ialomita 
JUDETUL: Ialomita 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE 51 
ADMINISTRATIEI 

Num ă r/data 
inregistrare: (Se 
connpleteaz ă  
num ă rul de c ă tre 
U.A.T.) 
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Be_neficiar 
(U.A.T./A.D.I.): 

U.A.T- Judetul Ialomita 

Denumirea 
obiectivului de 
investitii: 

„Modernizare ş i reabilitare DJ212: Lindtă  judet Br ă ila - Luciu - Mihail 
Kog ă lniceatzu - intersectie DN2A, intersectie cu DJ201 - L ă custeni - Platonesti — 

Movila - Feteş ti" 

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

Categoria de 
investitie: 

-drunnurile publice (constructie 
nou ă /extindere/reabilitare/modernizare); 

Tip investitie: 
- obiectiv de investitii nou; 

Amplasament: 

(DJ212: Limită  judet Braila — Luciu — Mihail Kogă lniceanu — intersectie 
,DN2A, interseetie cu DJ201 — Lii custeni — Platoneş ti —  Mo vita  — Feteş ti") 

Durata de 
innplennentare a 
obiectivului de 
investitii 	(luni): 

72 luni 

Hot ă ra'rea 
consiliului 
local/judetean de 
aprobare/ 
Hotă ra'rea A.D.I. 
Valoarea total ă  a (105.510.000 lei cu TVA.) 



obiectivului de 
investitii: 
Valoarea solicitat ă  
de la bugetul de 
stat: 

(105.134.600,70 lei cu TVA.) 

Valoarea finantat ă  
de la bugetul local: 	  

(375.399,30 lei cu TVA.) 

Valoare calculat ă  
conform 
standardului de 
cost 

(118.846.728,00 fă ră  TVA.) 

Cost unitar aferent 
investitiei (calculat) 

(2.459.440,56 lei /km lei f ă ră  TVA.) 
sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
a) Pentru aliment ă ri 

- num ă r locuitori deserviti 
- sursa de ap ă : nou ă /existentă ; 
- rezervor de Tnmagazinare: 
- statie de tratare a 
b) Pentru sisteme de 
- tip retea: ape uzate/pluvial ă /mixtă ; 
- lungim-e rete-a de-canalizare 
- num ă r locuitori echivalenti 
- statie de epurare: 

- lunginne retea de distributie: 	  
cu ap ă  ş i statii de tratare a apei: 

nnetri; 
(beneficiari directi): 	 ; 

nou/existent; 
apei: nou ă / existentă . 

canalizare ş i statii de epurare a apelor uzate: 

(co-lectare): 	  metri; 
(beneficiari directi): 	 ; 

nou ă /existent ă , 
c) Pentru drunnurile publice: 
- tip drum: drum judetean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localit ă tilor; 
centură  ocolitoare (tip autostrad ă /tip drum national cu 4 benzi/tip drum national cu 2 
benzi/alt tip) 
- clas ă  tehnic ă : Clas ă  tehnic ă -clasa -IV- 
- lunginne drum: 42920 	metri; 
- lucră ri de consolidare: da; 
- lucră'ri pentru asigurarea accesului la proprietă ti: da; 
- trotuare: da; 
- locurile de parcare, oprire ş i stationare: da; 
- nunn ă r poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: nu; 
- bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- alte lucr ă ri de area: nu. 
d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip: 
- drumul pe care este amplasat/clas ă  tehnic ă : drum judetean/drunn comunal/drumuri 
publice din interiorul localit ă tilor; 
- nunn ă r obiecte:  	, 
- lungime: 	.. metri; 
- nunn ă r deschideri: 	; 
- l ă time: 	 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: Piata Num ă r: 1 	 Cod po ş tal: 920032 



Revolutiei 
Localitatea:SloboziaJudetul:Ialomita 
Reprezentantul legal al solicitantului: U,A.T JUDETUL IALOMITA 
Nunne 5i prenume: MARIAN PAVEL 
Functie: Presedinte Consiliu Judetean Ialomita 
Num ă r de telefon fix: 0243230200/te1:0243230250 
Num ă r de telefon mobil: 
Adres ă  po ş t ă  electronic ă  (obligatoriu): cji@cicnet,ro 
Persoana de contact: Bratu Ani 
Nume 5i prenume: Bratu Ani 
Functie: 	: Consilier 
Num ă r de telefon: 0243230200/ te1:0243230250 
Adres ă  po5t6 electronic ă : cji@cicnet.ro  

Subsemnatul, MARIAN PAVEL., av ă nd functia de Presedinte Consiliu .3udetean 
Ialomi ţ a ,in calitate de reprezentant legal al U.A.T., U.A.T Judetul IaLomita judetu 
IaLomita ,confirm c ă  obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la 
finantare în programele derulate din fonduri exteme 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 c ă  respect prevecile art, 4 alin. (-1-01 din Ordonanta de uroent ă   
a Guvernului nr, 95/2021  pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
Saligny",confirm c ă  informatiile incluse in aceast ă  cerere ş i detaliile prezentate in 
documentele anexate sunt corecte. 

De asennenea, 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 intarziat. 

Primar/Pre ş edinte/Reprezentant legal 

Nume ş i prenume MARIAN PAVEL 

Semn ă tura 	  



ANEXA nr. 2 
la Hotâr'area Consiliului Judetean Ialomita 

NR 	din 	 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investitie: „"Modernizare  i  reabilitare DJ212: Litnitd juder Braila — 

Luciu — Mihail Kogalniceanu intersec ţ ie DN2A, intersec ţ ie Cu  DJ201 — Ldcusteni — Platonayti — 
Movila — Faqir 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor ş i a 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 
Valoare 

(fdr ă  TVA) 
TVA Valoare cu 

TVA 
LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 
Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obtinerea ş i amenajarea terenului 
	0.00 	 	0.00 	 0.00 	

 1.1 Obtinerea terenului 

L2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajdri 	pentru 	protectia 
xnediului 	ş i 	aduccrea 	la 	starea 
initiaid 

0.00 0.00 0.00 

.  1 4 Cheltuieli 	 pentru 
relocarea/protectia utilit ă tilor 

0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 
Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilit ă tillor necesare obiectivului 

2 Cheltuieli 	pentru 	asigurarea 
utilită tilor necesare obiectivului 

0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 2 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare ş i asistent ă  tehnic ă  
3.1 Studii 50.000,00 9.500,00 59.500,00 

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

8.403,36 1.596,64 10.000,00 

3.3 Expertizare tehnicd 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

3.4 Certificarea 	performantei 
energetice 	ş i 	auditul 	energetic 	at 
clă dirilor 

0.00 0.00 0.00 



3.5 Proiectare 188.550,00 35.824,50 224,374,50 

3.5.1 Tern ă  de pro jectare 0.00 0.00 0,00 

3.5.2 Studio de prefezabilitate 0.00 0.00  0.00  

3.5.3 Studio de fezabil ă tate/documentatie de 
avizare a lucr ă rilor de interventii si 
deviz general 

25.020,00 4.753,80 29.773,80 

3.5.4 Documentatiile 	tehnice 	necesare 	in 
vederea oblinerii avizeloriacordurilor/ 
autorizatiilor 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.5.5 Verificarea 	tehnic ă 	de 	calitate 	a 
D.T.A.C., 	proiectul 	tchnic 	ş i 	a 
detaliilor de executie 

33'530'00 
6.370,70 39.900,70 

3,5.6 Project tehnic ş i detalii de executie 100.000,00 19.000,00 119.000,00 

3.6 Organizarea 	procedurilor 	de 
achizitie 

0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultant:a" 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistentă  tehnică  141.618,07 26.907,43 168.525,50 

	 Loam,  cApilmi_ 428.571,43  81.428  57 	510.000,00  

Capitolul 4 
Cheltuieli pentru investitia de bază  

4.1 Constructii ş i instalatii 79,423,542.14 15,090,473.01 94,514,015.15 

4.1.1 Pentru care exist ă  standard de cost 79,423,542.14 15,090,473.01 94,514,015.15 

4.1.2 Pentru care nu există  standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj 	utilaje, 	echipamente 
tehnologice ş i functionale 

0.00 0.00 0.00 

4.2.1 Pentru care există  standard de cost 0,00 0.00 0.00 

4.2.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost 0.00 0.00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice ş i 
functionale care necesit ă  montaj 

coo 0.00 0.00 

4.3,1 Pentru care există  standard de cost ago 0.00 0.00 

4.3.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost 0,00 0.00 0.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i 
functionale care nu necesită  montaj 
ş i echipamente de transport 

o.00 0.00 0.00  

4.4.1 Pentru care există  standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.4.2 Pentru care no exist ă  standard de cost 0.00 0.00 0.00 



4.5 Dotă ri 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Pentru care exist ă  standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.5.2 Pentru care nu exist ă  standard de cost 0.00 0.00  0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0,00 

4.6.1 Pentru care exist ă  standard de cost 0.0 0 0.00 am 

4.6.2 Pentru care nu există  standard de cost 0.00 0.00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 79,423,542.14 15,090,473.01 94,514,015.15 

Capitol -Id 5 
Ake cheltuieli 

5.1 Organizare de ş antier 126,050.42 73,949.58 150,000.00 

5.1.1 Luer ă ri 	de 	construcţ ii 	ş i 	instalaţ ii 
aferente organiz ă rii de ş antier 

84,033.61 15,966.39 100,000.00 

5.1.2 Cheltuieli 	conexe 	organiz ă rii 
santierului 

42,016.81 7,983.19 50,000.00 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costul 
creditului 

882,986,70 1,596.64 884,583.34 

5.2.1 Comisioane-ş i 	dobinile 	aferente 
creditului b ă ncii finan ţ atoare 

o.00 0.00 020 

5.2.2 Cota aferent ă  1SC pentru 	controlul 
calit ă tii Jucră rilor de construc ţ ii 

79.121,21 0.00 79.121,21 

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

397,537,88 0.00 397,537.88 

5.2.4 Cota 	aferent ă 	Casei 	Sociale 	a 
Constructorilor - CSC 

.397,537.88 0.00 397,537.88 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme 
ş i autorizatia de construireidesfiintare 

8.403,36 1.596,64 10.000,00 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute (10 
%) 

7,942,354.21 1,509,047.30 9,451,401,51 

5.4 Cheltuieli 	pentru 	informare 	ş i 
publicitate 

0,00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 5 8,951,391.33 1,534,593.52 10,485,984.85 

Capitolul 6 
Cheltuieli 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 teste 0,00 0,00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 88,803,504.90 16,706,495.10 105,510,000.00 



Din care C + M 
(1.2+1,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

79,507,575.75 15,106,439,40 94,614,015.15 

   

TOTAL GENERAL (Cu TVA) din care: 105,510,000.00 

buget de stat 105,134,600.70 

buget local 375,399.30 

Preturi fă rd TVA Cu standard de cost F ă ră  standard de cost 
Valoare CAP. 4 79,423,542.14 

Valoare investitie 105,510,000m 

Cost unitar aferent investitiei 2,459,440.56 

Cost unitar aferent investitiei (EURO) 497,157,99 

Data 11.10.2021 
Curs Euro 4.947 

Valoare de referint ă  pentru determinarea 560.000 eur 
incadrkii in standardul de cost (locuitori 

beneficiari/locuitori ecbivalenti 
beneficiari/km) 

*) Anexa nr. 2.1 este reprodus ă  in facsimil 
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Nr. 	64c9  	din 15.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rare privind aprobarea Cererii de finantare ş i a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare  i  reabilitare DJ 212: Limita jade' 
Braila — Luciu — Mihail Kogalniceanu intersectie DN 2A, intersectie cu DJ 201 

Lacusteni — Platone ş ti Movila - Fete ş ti" 

Prin  pro iectul de hotă ră re supus dezbaterii se prop une Plenului Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţa aprobarea Cererii de finanţ are ş i a devizului general estimativ pen tru obiectivul de 
investi ţ ii "Modernizare ş i reabilitare DJ 212: Limită  judeţ  Bră ila Luciu — Mihail Kog ă lniceanu — 
intersecţ ie DN 2A, intersec ţ ie cu DJ 201 L ă custeni — Platone ş ti — Movila - Fete ş ti". 

In  cursul anului 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonanţa de Urge* a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investiţ ii "Anghel Sal/guy " jar, 
 ulterior,—la--data-cle-22-septembrie, Normete metodologice, aprobate prin Ordinut nr. 1,333/02-1: 

Procedural, pentru introducerea obiectivului de investiţ ii in cadrul Programului National de 
Investi ţ ii "Anghel Saligny", potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) lit, a) ş i b) din Ordinul 
nr. 133372021, Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, in calitate de aplicant/beneficiar, are obligaţ ia de a 
transmite Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Pub/ice ş i Adrninistraţ iei hotă ră rea autorităţ ii 
deliberative prin care se aprobei Cererea de finanţ are ş i devizul general estimat al proiectului. 
Modelul celor clou ă  documente stint aprobate ş iprevă zute în anexele Ordinului nr. 1333/2021. 

In  acest context, prin proiectul de hot ă ră re se supune aprobă rii Cererea de finanţare pentru 
realizarea proiectului "Modernizare ş i reabilitare DJ 212: Limită  judeţ  Bră ila — Luciu — Mi hail 
Kogă lniceanu — intersecţ ie DN 2A, intersec ţ ie cu DJ 201 L ă custeni — Platoneş ti Movila - Feteş ti", 
pe de o parte iar, pe de aka parte, devizul general estimativ, din care rezultă  urmă toarele date de 
natură  financiară : 

- valoarea totală  a investiţ iei : 105.510.000,00 lei cu TVA; 
- valoarea de la bugetul de stat .• 105.134.600,70 lei cu TVA; 
- valoarea de la bugetul judeţ ului Ialorniţ a : 375.399,30 lei cu TVA. 
In Rap ortul direcţ iei de specialitate sunt detaliate ş i celelalte aspecte de naturei 

tehnico-economic ă  necesare susţ inerii proiectului de hotă ră re. 
Constat and că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă rarii 'in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Tehnoredactat, 
Dogaru Lain 

Consiliul Spciete'an lalomita 

INNIS 
1000009M 5  
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DIRECŢ IA DE INVESTIŢ II Ş I SERVICII PUBLICE 

Raport 

la proiectul de hofă rfire al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a privind aprobarea Cereril de 
finan ţ are 0 a Devizului General estimativ pentru obieetivul de investitii "Modernizare 

reabilliare DJ212: Limitrijuder Br6lia — Luciu — Mihail Kogrilniceanu — intersecrie DN2A, intersegie cu 
DJ201 — Ldcusteni — Platone#i — Movila — Fete#i" 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale judetului la ł omiţ a, una dintre cele mai importante este 
modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulatiei pe drumurile jude ţ ene în condi ţ ii de 
siguran ţă  ş i confort. 

Astfel Consi1iul Judeţ ean Ialomita a identificat necesitatea execut ă rii de lucr ă ri pentru modernizare 
drum judetean "Modernizare ş i reabilitare DJ212: Lirnită judeţ  Bră ila — Luciu — Mihail Kog ă lniceanu — 
intersecţ ie DN2A, intersec ţ ie cu DJ201 — Leicusteni Platonesti Movila — Fetesti" . Ltmgimea DJ 
212, (este de 9092 m ş i 42,90 km). 

In data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investi ţ ii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a inte ţ ioneaz ă  să  depună  cererea de fmanţ are pentru obiectivul de 
investitii "Modernizare i reabilitare DJ212: Limitd judeţ  Braila — Luciu — Mihail Kog ă lniceanu — 
intersectie DN2A, intersectie cu DJ201 — L ă custeni — Platonesti Movila — Fetesti" ". 

Conform Art.6 din cadrul Ordinului MINISTERULUI DEZVOLTARII, LUCR Ă RILOR PUBLICE 
Ş I ADMINISTRATIEI nr. 1.333 din 22.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonan ţ ei de urgen ţă  a Guvernului nr. 95 12021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii "Anghel Saligny", in vederea includerii la finantare prin program, 
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a va trebui s ă  transmit ă  : 

- cererea de finan ţ are Mtocmit ă  conform Anexei nr.1 la Ordinul MINISTERULUI DEZVOLTĂ RII, 
LUCRĂ RILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIET nr. 1.333 din 22.09.2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan ţ ei de urgenţă  a Guvemului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţ ii "Anghel Saligny"; 

Consi 	Jticleteim lalomita 
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devizul general estimativ intocmit conform modelului din Anexa 2.al Ordinului 1333din 

22.09.2021; 
hotă rhea Consiliului Judetean Ialornita pentru aprobarea Cererii de finantare si a Devizului 

General estimativ. 
Conform Devizului General estimativ: 
- valoarea total ă  a investitiei: 105.510.000,00 lei ( cu TVA) 

valoarea de la bugetul de stat:105.134.600,70 lei ( cu TVA) 
- valoarea de la bugetul local: 375.399,30 lei (Cu TVA) 
Avand in vedere cele prezentate, prin prezentul raport propunem spre aprobare, Cererea de finantare 

si Devizul general estimativ pentru obiectivul "Modernizare ş i reabilitare DJ2I 2: Limit'ajudet Bră ita — 
Luciu Kogeilniceanu intersec ţ ie DN2A, intersee ţ ie  cu  DJ201 L ă custeni Platonesti — Movila 

Feteş ti". 
Anexă m prezentului raport la proiectul de hot ă rAre in vederea propunerii analizei ş i dezbaterii In plenul 
Consiliului Judetean 

Anexa 	cererea de fmantare; 
Anexa 2 - devizul general estimativ; 

Director executiv 
Cristian Vlad 

Intocmit 
Ani Bra u 
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