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ROMANIA  

CONSILIUL JUDETEAN WAWA 
Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 Slobozla Plata Revolutiei Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  

e-mail: cji@cicnetro  

PROIECT DE HOTAARE NR.  .24  

pentru modificarea Anexei nr.1 Hot ă retrile Consiliului Judetean Ialomita nr. 206128.10.2021, nr. 
208128.10.2021, nr. 211/28.10.2024i nr. 212728.10.2021 

Cons  iliil Judefean 
Awind  în  vedere: 

1?eferatul de aprobare nr.  3 24 /2022 - 1, din  'S .02.2022 al Pres'edintelui Consiliului 
Judelean Ialomifa, 

Examineind 
- Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 206128.10.2021 privind aprobarea Cererii de 

finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste retul 
Ialomita la Tă ndă rei pe DJ 212"; 

- Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 208/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finantare ş i  a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste reiul 
lalorniţ a la Bucu pe DJ213A"; 

- Hotă reirea Consiliului Judeţean Ialomila nr. 211/2830.2021 privind aprobarea Cererii de 
finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste Wad 
Prahova  la  Adlincata pe DJ 101B"; 

Hoteireirea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 212/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de 
finantare si a devizului general estirncitiv pentru obiectivul de investifii "Reabilitare pod peste canal de 
irigalii la Movilita pe DJ 302"; 

- Raportul de specialitate nr.  dQ2.5/'24922-0 (P.f, .02.2022 al Direcţ iei Investiţ ii  i  Servicii 
Publice; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	02.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 
obligaţ ii ş i incornpatibilită li; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , proteclia mediului ş i turism, 

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

57/2019 privind Codul Adrninistrativ, cu complet ă rile ulterioare; 
prevederile Hoteirdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-eadru 

al documentaţ iilor tehnico-econom  ice  aferente obiectivelor/proiectelor  de  investiţ ii finantate din fonduri 
publice; 

prevederile Legii nr. 9812016 privind achiziţ iiie publice, cu modific ă rile  i  completdrile 
ulterioare; 

prevederile Legit nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicei legislativei pentru elaborarea actelor 
normative, republicatd; 

- prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare  a  Consiliului Judelean lalomila, 
aprobat prin Hoteireirea Consiliului Judelean1: j  1 i :ten ar n. ja4106 mitd ain 30.03.2021, cu modificeirile 
completă rile ulterioare; 

con  
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In temeiul prevederilor art.196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R4,5"TE: 

ArtJ Anexa nr. 1 — Cererea de finanţ are — Pro gramul national de investiţ ii "Anghel Saligny" 
la Hoteireirile Consiliului Judeţ ean lalomiţ a nr. 206/28.10.2021, nr. 208/28.10.2021, fir, 211/28.10.2021 

nr. 212/28.10,2021 se modified  dup ă  cum urmeazei: 

1. La numdrul curent 2 — Datele de identificare ale obiectivului de investitii, tipul investitiet 
"obiectiv de investi ţ ti în continuare" se modifică  si se inlocuieste cu "obiectiv de investitii non". 

ArtH Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hotă reire se vc-t comunica, 
spre ducere la indeplinire, Directiei Investiţ ii ş  Servicii Publice, ş i spre stiintă  Instituţ lei Prefectului — 
Judeţ ul Ialomita, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Jude/can Ialomiţa Secţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd./0c. 
DIG 

Cod FP -07-06, vers.1 



 

ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

 

MAMbst , QT GISQ Fadantion 

 

  

ROR SIMTEX 

  

GERTIFGEA MANAGEMENT SYSTEM 
ISO .D001 

 

     

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 Siobozia - Piata RevoluVei Nr. 

web: www.cicnetro 

e-mail: cji@cicnetro  

PREYEDINTE 
	

Nr.3212022 - I din  Oil  .02,2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotdretre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hot ă rtirile Consiliului 

Judeleun Ialom4a nr. 206/28.10.2021, nr. 208128.10.2021, nr. 211/28.10.2021 
nr. 212/28.10.2021 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomita se 
propune aprobarea modifică rii Anexei nr. 1 la Hot ă rdrile Consiliului Judelean Ialomita 
nr. 206/28.10.2021, nr. 208/28.10.2021, nr. 211/28.10.2021 ş i nr. 212/28.10.2021. 

Realizarea  pro iectelor în cauză  a fost demarată  in cursul anului 2020, odată  cu 
aprobarea Notelor conceptuale ş i a Tetnelor de proiectare, obiectivele de investitii fiind 
urtn toarele 

"Reabilitare pod peste rdul Ialomita la Tă ndă rei pe DJ 212 "; 
- "Reabilitare pod peste rdul Ialomita la Bucu pe DJ213A"; 
- "Reabilitare pod peste rdul Prahova la Addncata pe DJ 101B"; 

"- Reabilitare pod peste canal de irigalii la Moviliţape DJ 302". 
Ulterior, la aprobarea cererilor de finanţare depuse la ministerul de resort pentru 

includerea proiectelor in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny", 
evaluatorii consideră  că  obiectivele de investifii trebuie calificate ca fă cdnd parte din 
,)categoria de investiiii noi", ş i nu de tip "investitii in continuare", aş a cum este 
specificat înjecare cerere de finanfare aprobată  prin hotă rdrile mentionate. 

In acest sens, pentru continuarea proiectului in conditiile impuse de 
"Anghel Saligny", prin proiectul de hot ă rdre se propune modificarea Anexei nr. 1 la cele 

patru hotă rdri, in sensul incadră rii obiectivelor de investitii in "obiectiv de investitii 
nou 11 

Constatdnd că  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate 
in pro iect. 

PREYEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Cone Ilul Judetean Ialomita 

1111 1,101, 011 1 j1811, 1 111 11 

Tehnodactat 
Dogaru Iulian 
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Raport 

la prolectul de hotă ră re de modificare a anexei nr. 1 la HCJ nr. 206/28.10.2021, HCJ nr. 
208/28.10.2021, HCJ nr, 211/28.10.2021, HCJ nr. 212/28.10.2021 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Jude ţului Ialomi ţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea si modernizarea podurilor aflate in administrare, asigurandu-se astfel cresterea 
gradului de siguran ţă  a circulaţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a 
identificat necesitatea execut ă rii luer ă rilor de reabilitare a podarilor peste rani Ialomi ţ a la 
Tă ndă rei pe DJ 212, peste r ă ul Ialomi ţ a la Bucu pe D,T213A, peste râul Prahova la Ad ă ncata pe 
DJ101B, peste canal de iriga ţ ii la Moviliţ a pe DJ302. 

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

Consiliul Jude ţ ean Ialomita a depus eererile de finan ţ are pentru obiectivele de 
investi ţ ii „Reabilitare pod peste r ă ul Ialomita la Ţă ndă rei pe DJ212", „Reabilitare pod 
peste r ă ul Ialomita la Bucu pe DJ213A", „Reabilitare pod peste r ă ul Prahova la Adă ncata 
pe DJ101B", „Reabilitare pod peste canal de iriga ţ ii la Movilita pe DJ302" in care, dintr-o 
eroare, tipul investi ţ iei a fost seleetat gresit. Astfel, in loc s ă  se speeifice c ă  acestea sunt obiective 
de investi ţ ii noi, s-a inseris faptul c ă  at fi obiective de investi ţ ii in continuare. 

Cererile de finan ţ are au fost aprobate prin HCJ nr, 206728.10.2021 pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare pod peste raid Ialomita la Ţă ndă rei pe DJ212",  prim HCJ nr. 
208/28.10.2021 pentru obieetivul de investi ţ ii „Reabilitare pod peste r ă ttl Ialomita la Bucu pe 
DJ213A", prin HCJ nr. 211/28.10.2021 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste 
ră ul Prahova la Adă ncata pe DJ101B", prin HCJ nr. 212/28.10.2021 pentru obieetivul de 
investi ţ ii „Reabilitare pod peste canal de irigaţ ii la Movilita pc DJ302". 

Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in 
vederea includerii la finan ţ are prin program, U.A.T. Jude ţ ul lalomi ţ a a transmis la autoritatea de 
management a acestui program national u.nu ă toarele documente: 

Cererea de finantare intoemit ă  conform Anexei nr. 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 metodologiee aprobate 
prim Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA; 
- Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita pentru aprobarea Cererii de finantare si a Devizului 
general estimativ. 

Consi lul Judetean lalornita 

IJÍUIÍIUI 1111 till '11111 
10000116275 



Avand in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
modifică rii HCJ  at.  206/28.10.2021, HO nr. 208/28.10.2021, HC.1 tin 211/28.10.2021, HC.1 nr. 
212/28.10.2021 astfel: 

1) Anexa m-. 1 la pct. 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢ IL la rubrica Tip investi ţ ie va fi: „- obieetiv de investitii nou" n  loc de 
„obiectiv de investi ţ ii  n  continuare". 

Pentru exernplificare anexam: 
Anexa I Cererea de finanţ are, 

pentru unul dintre obiectivele de investi ţ ii, la proiectul de hotă rdre in vederea supunerii analizei 
dezbaterii in plenul Consiliului Tude ţ ean Ialomi ţ a. 

iireetor exeeutiv DISP 
Cristian VLAD 

intoemit, 
Traian TASTAMAN 
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