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PROIECT DE HOTĂR4RE NR:
pentru aprobarea modificdrii anexei la Hotdriirea Consiliului Judelean Ialoniţa nr.
70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investiţii "Reabilitare
pod peste Mal Ialomila la Fierbinţi pe DJJOJUş1 dublarea acestuia cu o structurd
independentd"
Consiliul Judeţean
Avdnd in vedere;
- Referatul de aprobare nr..0(6/) ia-vi din kip .2021 a Presedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examindnd:
- Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 28.05.2020 privind aprobarea Notei
con ceptuale aferentă obiectivului de investiţii " Reabilitare pod peste rdul Ialomiţa la Fierbinţi pe
DJ 101U si dublarea acestuia cu o structur4 independentă ";
- Raportul de specialitate nr.2494 202,/- - din 20 , 10, 2021 al Direcţiei Investi ţii Servicii
Publice;
- Avizul nr.
din
al COMiSiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură ;
- Avizul nr.
din
2021 al COMiSiei" pen tru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, pro tecţia mediului şi turism,
In conformitate Cu:
- prevederile Ordonanţei de Urge* a Guvernului nr. 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea
Programului national de investifii "Anghel Salygny";
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvoltării, Lucreirilor Publice
Administraţiei nr. 1321 120.09.2021 pentru aprobarea standarclelorde cost aferente obiectivelor de
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urge* a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- prevederile Ordinului ministrului Ministerului Dezvolteirii, Lucr ărilor Publice şi
Administraţiei nr. 1333121.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.
4 al/n. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9512021;
- prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) si anexa nr. 1 din Hotărdrea de Guvern nr. 90712016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţillor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modific ările şi completeirile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele pub/ice locale, cu modificeirile şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b) şi al/n. (3) lit. J) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările completările ulterioare;
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- prevederile art. 47 aim. (4), art. 59, art. 61 şi art. 62 din Legea nr, 2472000 privind norrnele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modific ările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 45 şi 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărdrea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu
modific ările ş i completările ulterio are,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
HOT Ă RA4TE
Art.I La Anexa Hot ărdrii Consiliului Judetean lc:L[0mila nr. 70 din 28.05.2020 privind
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investifii " Reabilitare pod peste rdul Ialotnita
la Fierbinti pe DJ 101Uşi dub! area acestuia cu 0 structură independentă ", punctul 3.2 se modified
şi va avea următorul cuprins..
"3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pefaze, a documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altar studii de specialitate înfuncţie
de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatillor şi acordurilor prevăzute de lege..
• Valoare SF, studii teren, documentatii şi cheltuieli avizelacorduri:
58.191 lei cu TVA,.
• Valoare PAC, PT.E..
356.141 lei cu TVA;
• Valoare verificare tehnică;
13.090 lei cu TVA;
• Valoare constructii montaj
8.295.971 lei cu TVA."
Art.II Prin grija Secretarului General al judetului Ialomita, prezenta hotărdre va fi
comunicată spre ducere la indeplinire Directiei Investitii şi Servicii Publice ,şi, spre ştiintă,
Institutiei Prefectului — Judetul Ialornita, urmeind a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Talomiţa, sectiunea "Monitorul oficial al judeprlui".

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Seeretarul general al jude ţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectut de hot ărăre pentru aprobarea modific ării anexei la Hotărilrea Consiliului Judeţean
Ialmniţa nr. 70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii
"Reabilitare pod peste r ăul Ialomiţa la Fierbin ţi pe DJ 101U 0 dublarea acestuia
cu o structur ă independentă"

Prin proiectul de hotărdre sup us dezbaterii se propune Plentilui Cons iliului Judetean Ialornita
aprobarea modificării anexei la Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 70128.05,2020 privind
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste rdul Ialomita la
Fierbinti pe DJ 101U si dublarea acestuia Cu o structurei independentă ".
Avand in vedere prevederile art. 2 aim. (3), (5), (8) si (9) din Ordinul ministrului Ministerului
Dezvoltârii, Lucreirilor Pub lice şi Administratiei nr. 1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de
cost aferente obiectivelor de investitii preveizute la art. 4 aim. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenfei a
Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea Programuhti national de investitii "Anghel Saligny", a rezultat
necesitatea modificdrii punctului 3.2 al Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii mai sus indicat,
prin raportare la noul standard de cost pentru drumuri judetene.
In raportul directiei de specialitate al Directiei Investiţii ş i Servicii Pub lice stint detaliate
eletnentele de natură tehnică ale propunerii care, in principal vizează modificarea urtniitoarelor date
aprobate, iniţialprin Nota conceptuală, referitoare la estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze,
a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investilie, precuin si pentru elahorarea altor
studii de specialitate fnfuncţie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
obtinerea avizelor, autorizaliilor şi acordurilor prevăzute de lege:
-Valoare SF, studii teren, documentatii şi cheltuieli avize/acorduri:
58.191 lei cu TVA;
-Valoare PAC, PTE:
356.141 lei cu TVA;
-Valoare verificare
13.090 lei Cu TVA;
-Valoare constructii montaj
8.295.971 lei cu TVA."
Constatdnd că sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliulta
Judefean Ialomiţa adoptarea hotărdrii in forma si confinutul prezentate in protect.

Tehnoredaetat,
Dogaru Iulian
Consillul Jude.te'an talomita
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Raport
la proiectul de hotă răre al Consiliului Judetean Ialomita privind aprobarea modific ării
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste dud Ialomi ţa Ia
Fierbinti pe DJ1O1Ui dublarea acestuia cu o structur ă independente

Dintre priorit ăţile de dezvoltare ale Judetului Ialomi ţa, una dintre cele mai importante
este reabilitarea şi modernizarea podurilor aflate in administrare, asigurdndu-se astfel cre şterea
gradului de siguran ţă a circulaţiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judetean Ialomita a
identificat necesitatea execut ării lucrărilor de reabilitare a podului peste raul Ialomi ţa. la Fierbinţi
pe DJ 101U.
În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonan ţa de Urgenţa a Guvemului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţii „Anghel Saligny".
Consiliul Judeţean Ialomiţa inteţionează să depună cererea de finanţ:are pentru
obiectival de investi ţii „Reabilitare pod peste răul Ialornita la Fierbinti pe DJ101U
dublarea acestuia cu o structur ă independent ă", pentru care a fost intocmit ă Nota conceptual ă
care a fost aprobat ă prin Hotărâ'rea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 70/28.05.2020.
Pentru obtinerea finan ţării Consiliul Jude ţean Ialomiţa trebuie s ă depună ataşat la
cererea de finan ţare şi un Deviz general estimativ. Pentru acest obiectiv de investi ţii a fost
incheiat contractul de prest ări servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, contract care se afl ă in
desfăşurare. Proiectantul a elaborat Devizul general estimativ, jar ca urmare a elabor ării acestuia
au fost actualizate valorile investi ţiei.
intruca valorile investi ţiei au fost actualizate propunem Consiliului Jude ţean
Ialomiţa aprobarea modific ării Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod
peste raul kdomita la Fierbinti pe DJ101U i dublarea acestuia cu a structure" independenta",
astfel:
D Paragraful 3.2 va avea utm ătorul conţinut:
3.2. Estimarea cheltuielllor pentru proiectarea, pe faze, a documenta ţiel tehnico-economice
aferente obiectivului de investi ţie, precum şi pentrit elaborarea altor studii de specialitate in
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pen tru obtinerea
avizelor, autoriza ţiilor şi acordurilor previkute de lege:
Valoare SF, studii de teren, documentafii şi cheltuieli avize,/acorduri — 58.191 lei cu TVA
Valoare PAC, PTE— 356.141 lei cu TVA
Valoare verificare tehnica — 13.090 lei cu TVA
Valoare construcţii manta]. — 8.295.971 lei cu TVA

Anexăm;
Anexa I Devizul general estimativ;
la proieetul de hotărare in vederea supunerii analizei §i dezbaterii în plenul Consiliului Judetean
Ialomita.
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