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PROJECT DE HOTĂRA'RE NR.
privind aprobarea Cererii de finanlare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investitii "Reabilitare pod peste raid Ialomita la Fierbinti pe DJ 101 U"

Consiliul Judelean
Av ănd in vedere:
Referatul de aprobare nr.
go-72021
din
.10.2021 a Pre,s'edintelui Consiliului
Judetean Ialornita,
Examin ănd:
- Raportul de specialitate nr.'t4.9.4 12021 din40 .10.2021 al Directiei Investitii
Servicii Publice;
• - Avizul nr.
72021 din
.10.2021 al Comisiei economico-financiare şi
agriculturei;
- Avizul nr.
72021 din
.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionald, proteetia mediului şi turism,
In conformitate cu:
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9572021 pen tru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny";
- prevederile Ordinului nr. 133372021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
pz,merea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9512021 pentru
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii
prevazute la art. 4 aim. (I) lit. a)-d) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 9512021;
- prevederile Legii nr. 27372006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile şi
completarile ulterioare;
- prevederile art. 173 atilt (I) lit. b) ,s1 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului
nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modificeirile şi complet ările ulterioare,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările si completarile ulterio are,
-

HOT Ă RA4TE:
Art.1 Se aprobă depunerea in cadrul Programului National de Investilii "Anghel Saligny" a
Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste răul Ialomita la Fierbinti
pe DJ 101 U", preveizutei in anexa nr. I care face parte integranta din prezenta hotarăre.
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Art.2 (1) Se aprobd devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţii " Reabilitare
pod peste rdul Ialomiţa la Fierbinti pe DJ 101 U", prevdzut in anexa nr.2 care face parte integrantd
din prezenta hotdrcire.
(2) Valoarea totcdd estimatd a investiţiei este de 9.887.621,40 lei cu TVA din care
9.526.127,96 lei cu TVA de la bugetul de stat şi suma de 361.493,44 lei Cu TVA de la bugetul
judelului Ialomiţa.
Art.3 Prin grija Secretarului general al judetului lalomiţa, prezenta hotdrare se va
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget Finante
si Directiei Achizi ţii si Patrimoniu si, spre ş tiinţă, Institutiei Prefectului — Judetul Ialomiţa, urmând
a fi publicata pe site-ul Consiliului Judelean lalomiţa Secţiunea "Monitorul Oficial al Judetului ".

PRE5EDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZA7;
Seeretarul General al Judeţului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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ANEXA nr. 1

la Hotărarea Consilului Judelean Ialomita
nr.
din
CERERE DE FINANTARE
Programul national de investitii „Anghel Saligny"

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
U.A.T.:
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE 51
JUDETUL:
ADMINISTRATIEI
Nurn ă r/data
Tnregistrare:
(Se
(Se completeaz ă num ă rul de inregistrare de la registratura
completeaz ă
Ministerului Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice 51 Administratiei.)
num ă rul de
că tre U.A.T.)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar
UAT JUDETUL IALOMITA
(U.A.T./A.D.I.):
Denumirea
obiectivului de „Reabilitare pod peste ră ul Ialomita la Fierbintj pe 13,3101U"
investitii:
- project cu o singur ă categorie de investitie;
Tip proiect:
proicct intcgrat (mai multc catcgorii de invcstitii).
a) aliment ă ri Cu ap ă 5i statii dc tratare a apei (constructic
nouNextincicre/reabilitare/modornizare);
b) sistcm-e-dc canalizare 5i sta-tii de cpurarc a apclor uzate, inclusiv
canalizare pluvial ă 5i sistcmc de captarc a apclor pluvialc (constructic
Categoria de
nou ă/extinderc/rcabilitare/modernizarc);
investitie:
c) drumurilc publicc (constructic
nouNextindcrc/rcyabilitarc/nnodernizare);
.
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie
nou ă /extindereireabilitare/modernizare).
oblectiv dc invcstitii nou,
Tip investitie:
obiectiv de investitii in continuare
(stră zi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.)
Amplasament:
peste r ă ul Ialomita la FierbiO pe DJ 101U
Durata de
(perioada exprimat ă in luni cuprins ă intre data aprob ă rii notei
implementare
conceptuale 5i data incheierii procesului-verbal privind adrniterea
a obiectivului
receptiei finale)
de investitii
60 luni
(luni):
Hotă ră rea
consiliului
local/judetean (num ă r/dat'a')
de aprobare/
Hot ă ră rea
A.D.I.
-

Valoarea total ă
(Se va prezenta valoarea 'in lei Cu TVA.)
a obiectivului
9.887.621,40
de investitii:
Valoarea
solicitat ă de la (Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.)
bugetul de
9.526.127,96
stat:
Valoarea
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
finantată de la
361.493,44
bugetul local:
Valoare
calculată
(Se va prezenta vaioarea in lei fă ră TVA.)
conform
standardului de
cost
Cost unitar
aferent
(Se va prezenta valoarea 'in lei fă ră TVA.)
/km sau locuitor sau locuitor echivalent
investitiei
(calculat)
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
a) Pcntru alimentari Cu opa i statii do tratarc a apci:
..
"

n-um ă r locuitori doscrviti (bcncficiari dirccti):
,
sursa dc 00: nou ă/cxistcntă ;
rczcrvor dc inmagazinarc: nou/cxistcnt;
static dc tratarc a apci: nou ă/ cxistcnt ă .
b) Pcntru sisteme dc canalizarc ş i statii dc cpurarc a apclor uzatc:
tip rctoa: apc uzatc/pluvial ă /mixtă ;
lungimc rctca dc canalizarc (colcctorc)•
mctri;
num ă r locuitori cchivalcnti (bcneficiari dirccti)
,
sta-tic dc cpurare: nou ă /cxistentă .
c) Pcntru Elfurnurilc publicc:
tip drum. drum judetcan/drum connunal/drumuri publicc din intoriorul localiatilor;
..:: :.:..;
.:. ;;.---. :-.
.4 a-::.-benzi/alt tip)
c4as ă tchnic ă : Clas ă tchnic ă I :
metri;
lungimc drum:
lucră ri dc consolidarc: da/nu;
ucră ri pcntru asigurarca acce ului la proprict ă ti: da/nu;
trotuarc: da/nu;
locurilc dc parcarc, oprirc ş i stationarc: da/nu;
num ă r poduri, pasajc dcnivciatc, tunc-luri viaductc pc tipuri:
,
brctelc dc acccs, noduri ruticrc: da/nu;
alto lucră ri dc art: da/nu.
d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip:
- drunnul pe care este amplasat/clas ă tehnic ă : drum judetean/drum comunal/drumuri
publicc din i-n-tcriorul localită tilor: DJ 101U
- num ă r obiecte: 1;
- iungime: 64,40 metri;
- num ă r deschideri: 3;
- l ă time: 5,45 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:
Num ă r: 1
Cod postal: 920032
Plata Revolutiei
Localitatea:
Judetul: ralomita
Slobozia
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 ştă 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 ştă electronic: traian.tastaman@cicnet.ro

Subsemnatul, Marian Pavel, având functia de presedinte, în calitate de
reprezentant legal al U.A.T. Judetul Ialomita,
confirm Ca' obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la
finantare în programeie derulate din fonduri externe nerannbursabile In perioada de
programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din
contracte de innprumut semnate cu institutli de credit sau institutii financiare interne
sau internationale,
confirm c ă respect prevederile art. 4
a de ur en ă a
( 1 0) din
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel
Saligny",
confirm cä informatiile incluse in aceast'ă cerere ş i detaliile prezentate in
documentele anexate sunt corecte.
De asemenea, confirm c ă la data prezentei nu am cuno ş tintă 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 Hotărărea Consilului Judetean Ialorni ţa
nr.
din

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţie: „Reabilitare pod peste aid Ialomiţa la Fierbinţi pe
DJ101U"
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
1. 4

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4

Valoare (inclusiv T.V.A.)
Denumirea capitolelor 0 a
Valoare
Valoare cu
TVA
subcapitolelor de cheltuieli
(fără TVA)
TVA
LEI
LEI
LEI
2
3
4
5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru ob ţinerea şi amenaj area terenului
Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenaj ări
pentru
protecţia
mediului şi aducerea la starca
2.850,00
15.000,00
17.850,00
iniţială
Cheltuieli
pentru
relocarea/protec ţia utilităţilor
TOTAL CAPITOL 1
15.000,00
2.850,00
17.850,00
Capttolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli
pentru
asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0
0
0
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnica
Stud!!
15.900,00
3.021,00
18.921,00
Documentaţii-suport ş i cheltuieli
4.000,00
760,00
pentru obţinerea de avize,
4.760,00
acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnic ă
0,00
0,00
0,00
Certificarea
performan ţei
energetice şi auditul energetic al
0,00
0,00
0,00
clădirilor
Proiectare
282.876,00
53.746,44
336.622,44
Ternă de proiectare
0,00
0,00
0,00
Studiu de prefezabilitate
0,00
0,00
0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie
4.560,00
de avizare a lucrărilor de interven ţii 24.000,00
28.560,00
si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in

vederea ob ţinerii
avizeloriacordurilor/ autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a
D.T.A.C., proiectul tehnic şi a
detaliilor de executie
3.5.6 Proieet tehnic si detalii de executie

8.000,00

1.520,00

9.520,00

11.000,00

2.090,00

13.090,00

239.876,00

45.576,44

285.452,44

3.6
3.7
3.8

4.1

Organizarea
procedurilor de
0,00
0,00
achiziţie
Consultan ţă
0,00
0,00
Asistenţă tehnică
102.804,00
19.532,76
TOTAL CAPITOL 3 405.580,00
77.060,20
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bazii
Construcţii 0 instala ţii
6.853.600,00 1.302.184,00

4.1.1
4.1.2

Pentru care exist ă standard de cost
Pent ru care nu exist ă standard de
cost

4.2

Montaj
utilaje,
echipamente
tehnologice si functionale

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

4.3

4.5.1
4.5.2

4.6

-

-

6.853.600,00

1.302.184,00

8.155.784,00

-

-

-

-

-

-

_

-

-

_

_

.

-

-

-

-

-

-

Dotări

-

-

-

Pentm care exist ă standard de cost
Pentru care nu exist ă standard de
cost

-

-

-

Active necorporale

-

-

-

-

-

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu neeesită
montaj
si
echipamente
de
transport

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

5.1
5.1.1
5.1.2

5.2

TOTAL CAPITOL 4 6.853.600,00 1.302.184,00
Capitolul 5
Alte cheltuieli
Organizare de santier
171.340,00
32.554,60
Lucrări de construcţii şi instaiaţii
aferente organiz ării de ş antier
Cheltuieli
conexe
organiz ării
şantierului

Comisioane,
creditului

taxe,

cote,

costul

Comisioane şi dobanzile aferente
creditului b ăncii finanţatoare
5.2.2 Cota aferentă. ISC pentru controlul
calităţii luerărilor de construcţii
5.2.3 Cota aferent ă ISC pentru controlul
statului 'in amenajarea teritoriului,
urbanism şi pentru autorizarea
5.2.1

8.155.784,00

-

-

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

4.5

0,00
122.336,76
482.640,20

Utilaje, echipamente tehnologice 0
funcţionale care necesit ă montaj

4.3.1 Pentru care exist ă standard de cost
4.3.2 Pentru care nu exist ă standard de
cost

4.4

0,00

8.155.784,00
203.894,60

102.804,00

19.532,76

122.336,76

68.536,00

13.021,84

81.557,84

145.221,44

13.021,84

158.243,28

0,00

0,00

0,00

34.857,02

0,00

34.857,02

6.971,40

0,00

6.971,40

lucrdrilor de construcţii
5.2.4 Cota aferent ă Casei Sociale a
Constructorilor — CSC
5.2.5 Taxe
pentru
acorduri,
avize
conforme
şi
autorizaţia
de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuiell diverse şi neprev ăzute

5.4

6.1
6.2

34.857,02

0,00

34,857,02

68.536,00

13.021,84

81.557,84

725.428,00

137.831,32

863.259,32

950,00

5.950,00

184.357,76

1.231.347,20

Cheltuieli pentru informare şi
5.000,00
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 1.046.989,44
Capitolui 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice
Pregătirea
personalului
de
exploatare
Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6
0
TOTAL GENERAL
8.321.169,44
Din care C + IV!
6.971.404,00
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat
buget local

şi teste
0
1.566.451,96

0
9.887.621,40

1.324.566,76

8.295.970,76

9.887.621,40
9.526.127,96
361,493,44

Preţuri fArA. TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investiţie
Cost unitar aferent investi ţiei
Cost unitar aferent investi ţiei (EURO)

Cu standard de cost
-

Data
Curs Euro
Valo are de referinţă pentru determinarea
incadrării in standardul de cost (locuitori
beneficiari/locuitori echivalen ţi
beneficiari/lan)

14,10.2021
lEUR = 4,9500 lei
1

Fără standard de cost
6.853.600,00
8.321.169,44
8.321.169,44
1.681.044,33
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REFERAT DE APROBAI?E
la proieetul de hottirdre privind aprobarea Cererii de finanţare şl a devizului general
estimativ pentru obieetivul de investilii "Reabilitare pod peste rdul ialomila la
Fierbinli pe DJ 101 U"
Prin pro iectul de hotdrăre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţean
Ialomiţa aprobarea Cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiţii " Reabilitare pod peste răul Ialomiţa la Fierbinţi pe DJ 101 U".
In cursul anului 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonanţa de Urge* a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Pro gramului National de Investiţii "Anghel Saligny" jar,
ulterior, la data de 22 septembrie, şi Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021.
Procedural, pen tru introducerea obiectivului de investiţii în cadrul Programului National de
Investiţii "Anghel Saligny", potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) lit. a) „si b) din Ordinul
nr. 1333/2021, Consiliul Judeţean Ialomiţa, in calitate de aplicant/beneficiar, are obligaţia de a
transmite Ministerului Dezvoltitrii, Lucrdrilor Pub lice şi Administra ţiei hotdrărea autorităţii
deliberative prin care se aprobd Cererea de finanţare şi devizul general estimat al proiectului.
Modelul celor cloud documente sunt aprobate iprev ăzute in anexele Ordinului nr. 1333/2021.
In acest context, prin proiectul de hotdrdre se supune aprobării Cererea de finanţare pentru
realizarea proiectului " Reabilitare pod peste răul Ialomiţa la Fierbinţi pe DJ 101 U", pe de o parte
iar, pe de altd parte, devizul general estimativ, din care rezultd urmdtoarele date de natură
financiard.
- valoarea totctld a investiţiei : 9.887.621,40 lei cu TVA;
- valoarea de la bugetul de stat ; 9.526.127,96 lei cu TVA,.
valoarea de la bugetul judeţului Ialomiţa 361.493,44 lei cu TVA.
In Raportul direcţiei de specialitate sunt defoliate i celelalte aspecte de naturd
tehnico-economic ă necesare susţinerii proiectului de hotdrăre.
Constatănd că sunt indeplinite condiţiile de legalit ate şi oportunitate, propun Cons iliului
Judelean Ialomiţa adoptarea hotdrării in 'brim şi conţinutul prezentate in proiect.

PREŞEDINTE

Tehnoredactat,
Cristian Rehireanu
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Raport
proieetul de hotirfire al Consiliului Jude ţean Ialomita privind aprobarea Cererii de
finanţare si a Devizului general estimativ pentru obieetivul de investitii „Reabilitare pod
peste râul Ialonti ţa la Fierbinti pe DJ10IU"
hi

Dintre priorit ăţile de dezvoltare ale Jude ţului talomiţa, una dintre cele mai importante
este reabilitarea şi modemizarea podurilor aflate in administrare, asigur ăndu-se astfel cre şterea
gradului de sigutanţă a circulaţiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţean Ialemi ţa a
identificat necesitatea execut ării luerărilor de reabilitare a podului peste râul Ialomi ţa la Fierbinţi
pe DJ 101U.
În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonan ţa de Urgenţa a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţii „Anghel Saligny".
Consiliul Judeţean Ialomiţa inteţionează să depună cererea de finanţare pentru
obiectivul de investi ţii „Reabilitare pod peste rftul Ialotnita la Fierbin ţi pe DJ10113", pentru
care a fost intocmit ă Nota coneeptual ă care a fost aprobat ă prirt Hot ărarea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr. 70/28.05.2020.
Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in
vederea includerii la finan ţare prin program, U.A.T. Jude ţul Ialomiţa va trebui s ă transmită.:
- Cererea de finanţare intocmit ă conform Anexei nr. 1 din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA;
- Devizul general estimativ intoemit conform Anexei nr. 2.1 din Normele metodologice aprobate
prim Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA;
- Hotărărea Consiliului Judetean Ialorni ţa pentru aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului
general estimativ.
Conform Devizului general estimativ:
- valoarea total ă a investiţiei: 9.887.621,40 lei (cu. TVA)
- valoarea de la bugetul de stat: 9.526.127,96 lei (cu TVA)
valoarea de la bugetul local: 361.493,44 lei (cu TVA)
Avănd in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Cererea de finan ţare şi
Devizul general estimativ pentru obiectivul de investi ţli „Reabilitare pod peste 6111 Ialomita ht
Fierbinti pe DJ101U".

Anexăm:
- Anexa I Cererea de fmantare;
- Anexa 2 Devizul general estimativ;
la proiectul de hotărare in vederea supunerii analizei şi dezbaterii in plenul Consiliului Judetean
lomita.

Director executiv DISP
Cristian VLAD

intocinit,
Traian TASTAMAN
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