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PROJECT DE HOT4RARE NR. 	 
pentru modificarea Hotardrii Consiliului Judetean Ialornita nr. 210 128.10.2021 privind aprobarea 
Cererii de finantare i a devkului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod 

peste Wad Ialomita la Fierbinti pe DJ 101 U" 

Consiliul Judeţ ean 
Av ă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  '2Y1  Df 72022 -  %1\  din  03 .02.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomita, 
Exarninand 
- Hotă rarea Consiliului Judetean lcdomita nr. 210728.10.2021 privind aprobarea Cererii de 

finantare ş i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste read 
Ialomita la Fierbinti pe DJ 101 U"; 

- Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 70728.05.2020 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferentă  obiectivului de investitii "Reabilitare pod peste rdul Ialomi ţa la Fierhinti pe DJ 
101U si dublarea acestuia cu o structură  independentd" 

- Hotă rtirea Consiliului Judeţean Icdomita nr. 71728.05.2020 privind aprobarea Temei de 
proiectare aferentd obiectivului de investitii „Reabilitare pod peste ră ul Ialomita la Fierbinti pe DJ 
101U si dub [area acestuia cu a structură  independentd" 

- Raportul de specialitate nr. 	f - 	- ,ĺ  03 .02.2022 al Directiei Investitii ş i Servicii 
Publice; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	02.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 
incompcaibilitciti; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald,  pro tectia mediului ş i turism, 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. )9 din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 

5712019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru 

al documentaţ illor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finan ţate din fonduri 
publice; 

- prevederile Legii nr. 9872016 privind achizaiile publice, cu modificdrile i completdrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind finan ţ ele publice locale, Cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicci legislativă  pentru elaborarea actelor 
normative, republicată ; 

- prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean 
aprobat prin Hotdră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modifică rile 
coinpletă rile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art196 alin.(1) lit,a) din Ordonanţ a de Urgentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, 

ConsIllul Judetean lalomIta 
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Cod  FP -07-06,  vers.1 
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HOT Ă R Ă NSTE: 

Art.1 Hoteireirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii "Reabilitare pod peste rdul 
lalomila la Fierbinti pe DJ 101 U" se modcă  dupei cum urmeazd: 

1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii se modified din "Reabilitare pod peste raul Ialomila la 
Fierbinti pe DJ 101 U" in "Reabilitare pod peste raul lalomita la Fierbinfi pe DJ 101 U ş i dublarea 
acestuia cu o structurei independentă  ". 

2. Anexele nr. I — Cererea de finanfare i nr.2 — Devizul general se modificei si se inlocuiesc cu 
anexele nr. 1 si nr. 2 care fac parte din prezenta hoteiră re. 

Art.II Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomiţ a, prezenta hoteiră re se va comunica, 
spre ducere la fndeplinire, Direcţ iei Servicii Pub lice, ş i spre stiintei Instituţ iei Prefectului — 
Judeţ ul Ialomita, urmeind a fi publicate pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a - Secţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PRE',$EDINTE 
	

Avizat, 
Seeretarul general al judefului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

Rd./0c. 
DIG 

Cod EP 	vors.1 



ANEXA nr. 1 
la Hot ă rarea Consilului Judelean Ialomita 

n • . 	din 

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investitii „Anghel Saligny" 

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE 
U.A.T.: 
JUDETUL: 

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE 51 
ADMINISTRATIEI 

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

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

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

UAT JUDETUL IALOMITA 

Den umirea 
obiectivului de 
investitil: 

„Reabilitare pod peste ră ul Ialomita la Fierbinti pe 133101U si 
dublarea acestula cu o structură  independent ă " 

Tip prolect: 
- proiect cu 0 singură  categorie de investitie; 

2  

Categoria de 
investitie: 

. 
dc tratarc a Iinicntri Cu ap ă  ş i statii 	 a apci 

nouNoctindcrcirczbilitarc/modcrnizarc); 
b) dc 	 do 	 inclusiv sistomo 	canalizarc ş i statii 	c urarc a a 	clor uzatc, 

- 
nouNcxtinclorc/rcabilitarc/modcrnizarc); 

drumurilc c) publicc (constructic 
nou ă /cxtindcrc/rcabilitarc/modcrnizarc); 
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie 
nou ă /extindereireabilitare/modernizare). 
—obiectiv de investitii nou; 

. 
'v dc 	in 

Tip investitie: 
i nvcstitii 	continuarc 

Amplasament: 
(str ă zi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) 
Teste ră ul Ialomita la Fierbinti pe DJ 101U 

Durata de 
implementare 
a obiectivului 
de investitii 
(luni): 

(perioada exprimat ă  in luni cuprins ă  Tntre data aprob ă rii notei 
conceptuale ş i data Tricheierii procesului-verbal privind admiterea 
receptiei finale) 
60 luni 

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

(num ă r/dat ă ) 



Valoarea total ă  
a obiectivului 
de investitii: 

(Be va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
9.887.621,40 

Valoarea 
solicitat ă  de la 
bugetul de 
stat: 

(Be va prezenta valoarea in lei cu TVA.) 
9.526.127,96 

Valoarea 
finantat ă  de la 
bugetul  local: 

(Sc va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
361.493,44 

Valoare 
calculat ă  
conform 
standardului de 
cost 

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

Cost unitar 
aferent 
investiVei 
(calculat) 

(Sc va prezenta valoarea in lei f ă ră  TVA.) 
	 /km sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIT 
Pcntru 	 dc trataro a) alimcnt6ri 

---liff1-1-efle 	- - - 
locuitori 

Cu apa gi statii 	 a apci: 

	

- 	- 

	

: 	; 	; -   199et-F 
deserviti 	 dire-cti): 	  num3r 	 (bcncficiari 	 ; 

dc sursa 	apb: nou ă /cxistcnt ă ; 
dc inmagazinarc: rozcrvor 	 noujcxistcnt; 

dc tratarc static 	 a apci: nouN cxistont6. 
b) Pontru 	dc 	 do sistcmc 	canalizarc gi statii 	cpurarc a apolor uzato: 

rotca: apc uzatc/pluvia16/mixt5; tip 
dc —I-u-Rg-i-m-e–Fet-ea 	canalizarc (colcctarc): 	  mctri; 

locuitori 	 dirccti): 	  num6r 	cchivalcnti (boncficiari 	 ; 
dc static 	cpurarc: nousă /oxistent5. 

Pcntru drumurilc c) publicc: 

• ccntu - c 	s:- 
tip drum: drum 	 din intcriorul localit6ti1or .  judctcan/drum comunal/drunnuri publicc 

- 	•: 	— 	; 	-:- 	: 	; 	--- 	--•0-- 	. 	4 	:--•: 	: 	--- 	-• 	;-• 	- 

Clas ă  tohnic6 I 	: V 
bcnzi/alt tip) 

tchnic5: clas5 
ricret-Fil 

consolidarc: 
lungimc drum . 	 
lucr6ri dc da/nu; 

pcntru asigurarca accosului 	propriot ă ti: 

	

lucrâri 	 la 	 da/nu; 
- c 	- - 	z. 	, 

iocurilc dc 	 da/nu; parcarc, oprirc gi stationaro: 
donivolato 	tuncluri 	 tipuri: 	 um6r poduri 	pasajo 	 viaductc pc 	 . f 

brotcic dc 	 da/nu; acccs, noduri ruticrc: 
iucră ri dc 	da/nu. alto art ă : 

d) Pentru poduri f  
- drumul pe care 

din intcriorul 

podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip: 
tehnic ă : drum este amplasat/clas ă 	 judetean/drum comunal/drumuri 

localit6tilor: DJ 101U publicc 
- num ă r obiecte: 1; 
- lungime: 64,40 metri; 
- num ă r deschideri: 3; 
- l ă time: 5,45 metri. 
4. =DATE DE IDENTIFICAREALE_SOLICITANTUIUI 



Adresa pogtal ă  a solicitantului (Se va completa adresa pogtal ă  a sediului principal.) 
Strada: 
Plata Revolut

i 
ei 

Num ă r: 1  Cod pogtal: 920032 

Localitatea: 
Slobozia 

Judetul: Ialomi ţ a 

Reprezentantul legal al solicitantului: 
Nume ş i prenume: Marian Pavel 
Functie: Pre ş edinte 
Num ă r de telefon fix: 0243 230200 
Num ă r de telefon mobil: 
Adres ă  pogtă  electronic ă  (obligatoriu): cji@cicnetro 
Persoana de contact: 
Nume gi prenume: Traian Tastaman 
Functie: Consilier 
Num ă r de telefon: 
Adres ă  pogtă  electronic ă : traian.tastaman@cicnetro 

Subsemnatul, Marian Pavel, având functia de preş edinte, 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 programele 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 urgentă  a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
Saligny", 

confirm că  informatiile incluse  în  această  cerere ş i detaliile prezentate in 
documentele anexate sunt corecte. 

De asennenea, confirm că  la data prezentei nu am cunogtint ă  de niciun motiv 
pentru care proiectul ar putea s ă  nu se deruleze sau ar putea fi intârziat. 

Pregedinte 

Nume gi prenume 

Marian Pavel 

Semn ă tura 	  



DEVIZ GENERAL 
al obieetivului de investitie: „Reabilitare pod peste r ă ul Ialomita la Fierbinti pe DJ101U 

ş i dublarea acestuia  cu  structur ă  independent ă " 

Nr. 
er1 

Denuinirea eapitolelor ş i a 
subeapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inelusiv T.V.A.) 
Valoare 

(fă ră  TVA) TVA Valoare  cu  
TVA 

LEI LEI LEI 
1 2 3 4 5 

Capitolul 1 
Cheltuieli pentru obtinerea ş i amenajarea terenului 

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

1.3 
Amenaj ă ri 	pentru 	protectia 
mediului 	ş i 	aducerea 	la 	starea 
initială  

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

. 1 4 
Cheltuieli 	 pentru 
relocarea/proteetia utilit ă tilor - - - 

TOTAL CAPITOL 1 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

Cheltuieli pentru asigurarea 
Cheltuieli pentru asigurarea 
utilit ă tilor neeesare obieetivului 

Capitolul 2 
utilită tilor necesare obieetivului 

- - •  

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proieetare si asistent ă  tehnic ă  
3.1 Stud!! 15.900,00 3.021,00 18.921,00 

3.2 
Documentatii-suport ş i eheltuieli 
pentru obtinerea de avize, 
aeorduri ş i autorizatii 

4.000,00 760,00 4.760,00 

3.3 Expertizare tehnic ă  0,00 0,00 0,00 
3.4 Certificarea 	performantei 

energetice ş i auditul energetic al 
elă dirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 282.876,00 53.746,44 336.622,44 
3.5.1 Temă  de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie 

de avizare a luceă rilor de interventii 
ş i deviz general 

24.000,00 4.560,00 28.560,00 

3.5.4 Documenta ţ iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/ autoriza ţ iilor 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

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

11.000,00 2.090,00 13.090,00 

3.5.6 Project tehnic ş i detalii de executie 239.876,00 45.576,44 285.452,44 



3.6 Organizarea 	procedurilor 	de 
achizide 

0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultan ţă  0,00 0,00 0,00 
3.8 Asisten ţă  tehnic ă  102.804,00 19.532,76 122.336,76 

TOTAL CAPITOL 3 405.580,00 77.060,20 482.640,20 
Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţ ia de baz ă  
4.1 Construc ţ ii si instalaţ ii 6.853.600,00 1.302.184,00 8.155.784,00 

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

cost 
6.853.600,00 1.302.184,00 8.155.784,00 

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 Utilaje, echipamente tehnologice si 
func ţ ionale 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 Utilaje, echipamente tehnologice si 
func ţ ionale 	care 	nu 	necesit ă  
montaj 	si 	echipamente 	de 
trans_port 

- - - 

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

cost - 

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

cost 
Pentra 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 6.853.600,00 1.302.184,00 8.155.784,00 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de sander 171.340,00 32.554,60 203.894,60 

5.1.1 Lacră ri 	de 	consttuc ţ ii 	ş i 	insta1aţ ii 
aferente organiz ă rii de ş antier 

102.804,00 19.532,76 122.336,76 

5.1.2 Cheltuieli 	conexe 	organiz ă rii 
ş antierului 

68.536,00 13.021,84 81.557,84 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costui 
creditului 

145.221,44 13.021,84 158.243,28 

5.2.1 Comisioane 	ş i 	dobdnzile 	aferente 
eredituiui b ăncii finan[atoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferent ă  ISC pentru controlul 
calit ăţ ii lucră rilor de construc ţ ii 34.857,02 0,00 34.857,02 

5.2.3 Cota aferent ă  1SC pentru controlu1 
statalui in 	amenajarea teritoriului, 

_urb_anism_ 	_ş i__ 	pentru_ _autorizare_a _ 
6.971,40 

_ _ 
0,00 6.971,40 



lucră rilor de constructii 
5.2.4 Cota 	aferent ă 	Casei 	Sociale 	a 

Constructorilor — CSC 
34.857,02 0,00 34.857,02 

5.2.5 Taxe 	pentru 	acorduri, 	avize 
conforme 	ş i 	autorizatia 	de 
construire/desfiintare 

68.536,00 13.021,84 81.557,84 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprevă zute 725.428,00 137.831,32 863.259,32 
5.4 Cheltuieli 	pentru 	informare 	ş i 

publicitate 
5.000,00 950,00 5.950,00 

TOTAL CAPITOL 5 1.046.989,44 184.357,76 1.231.347,20 
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 8.321.169,44 1.566.451,96 9.887.621,40 
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

6.971.404,00 1.324.566,76 8.295.970,76 

TOTAL GENERAL (en TVA) din care: 9.887.621,40 
buget de stat 9.526.127,96 

buget local 361.493,44 

Preturi fail TVA Cu standard de cost Fă ră  standard de cost 
Valoare CAP. 4 - 6.853.600,00 

Valoare investitie - 8.321.169,44 
Cost unitar aferent investitiei - 8.321.169,44 

Cost unitar aferent investitiei (EURO) - 1.681.044,33 

Data 14.10.2021 
Curs Euro lEUR = 4,9500 lei 

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

beneficiari/locuitori echivalenti 
beneficiari/km) 

1 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 



Slobozia - Plata Revoluliei Nr. 1 Tel.: 0243 230200 
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PREYEDINTE 
MARIAN P 

Tehnodactat 
Dogaru lulian 

PREŞ EDINTE 
	 Nr.3 10//2022  5 din 0 .02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rare pengru modificarea Hoteirarii Consiliului Judefean Ialotni ţa 

Hr. 210128.10.2021 privind aprobarea Cererii dejinan ţ are ş i a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiiii "1?eabilitare pod peste retul Ialomila 

la Eierbinli pe DJ 101 U" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa se 
propune aprobarea modifică rii Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 
210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanţ are ş i a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investilii "Reabilitare pod peste ră ul Ialomila la Fierbinţ i 
pe DJ 101 U". 

Realizarea  pro  iectului  în  cauză  a fost demarată  in luna mai 2020, odată  cu 
aprobarea Notei conceptuale ş i a Temei de proiectare, prin hotă ră rile Consiliului 
Judelean nr. 70, ş i  fir.  71, potrivit c ă rora denumirea obiectivului de investi ţ ii este 
"Reabilitare pod peste ră ul Ialomiţa  la  Fierbinţ i pe DJ 101 U şź  dublarea acestuia cu o 
structură  independentă ", fiind incadrat ca "tip de investitie in continuare" 

Ulterior, la aprobarea cererii de finanţare depusă  la ministenil de resort pentru 
includerea proiectului in cadrul Programului National de Investi ţ ii "Anghel Saligny", 
din  tr-o eroare materială , denumirea proiectului nu fost cea aprobată  initial. 
De asemenea, obiectivul de investiţ ii a fost recalificat in "categoria de investilii in 
continuare", ş i mi de tip "nou", cow cum este specificat in cererea de finanţare depusă  la 
minister ş i aflată  in etapa de analiză . 

In acest sens, pentru continuarea proiectului in condiţ iile impuse de P.N.I. 
"Anghel Saligny", prin proiectul de hotă ră re se propune ată t corectarea erorii mater/ale 
identificate in denumirea exactă  a obiectivului de investiţ ii, cat incadrarea acestuia ca 
obiectiv "nou" 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judelean Ialomiţ a adoptarea hotă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate 
in proiect. 

Cansillut Judetean Ialorntta 

Wian .  

in-001 .16324  
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Slobozia Plata Revolutiei Nr. 1. 
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e-maik cjiecicnet.ro 

DIRECTIA DE INVESTIŢ H Ş I SERVICII PUBLICE 

Raport 

la proleetul de hotă ră re de modificare a HCJ nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii 
de finantare ş i a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod 

peste r ă ul Ialomi ţ a la Fierbin ţ i pe DJ101U" 

Dintre priorit ă tile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomiţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modemizarea podutilor elate in administrare, asigarandu-se astfel cre ş terea 
gradului de sigurant ă  a eircuiatiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţ ean lalomita a 
identificat necesitatea execut ă rii lueră rilor de reabilitare a podului peste raul Ialomita la Fierbin ţ i 
pe DJ 101U. 

În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgen ţ a a Guvemului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţ ii „Anghel Saligny". 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a a depus cererea de finan ţ are pentru obiectivul de 
investi ţ ii „Reabilitare pod peste eau]. Ialomiţ a la Fierbin ţ i pe DJ101U", in care, dintr-o 
eroare, denumirea obiectivului de investi ţ ii a fost scris ă  incomplet. 

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. Jude ţul Ialomi ţ a va trebui s ă  transmită : 
- Cererea de finanţ are intoemit ă  conform Anexei nr. 1 din Nonnele 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 nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 
- Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pentru aprobarea Cererii de finanţ are ş i a Devizului 
general estitnativ. 

Avă nd in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
modifică rii HCJ nr. 210/28.10.2021, astfel: 

1) Denumirea complet ă  a obiectivului de investi ţ ii in cuprinsul hot ă rkii ş i al anexelor acesteia 
va fi: „Reabilitare pod peste ră ul Ialomiţ a la Fierbin ţ i pe DJ101U  i  dublarea acestuia 
en o structură  independent ă ". 

2) Anexa nr. 1 la pct. 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII, la rubrica Tip investitie va fi: „ - obiectiv de investiţ ii non". 

Consillui Judetean lalornfta 11 11111 111 1 11 11111111 
0000112501 



Anex ă m: 
- Anexa 1 Cererea de finanţ are; 

Anexa 2 Devizul general estimativ; 
la proiectul de hotă ră re in vederea supunerii analizei ş i dezbaterii in plenul Consiliu.lui Judetean 
Ialomi ţ a. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

intocmit, 
Traian TASTAMAN 
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