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PROJECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea Hot ărării Consiliului Jude ţean lalomiţa nr. 92 din 25.06.2020 privind
aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii " Reabilitare pod peste
canal de irigaţil la Moviliţa pe DJ 302"
Consiliul Jude ţean lalomiţa,
Avand vedere:
- Referatul de apro bare nr.
09 /2022- W din Of
2022 a Preşedintelui
Consiliului Jude ţean lalomiţa,
Examin ănd:
anexa la Hotă rărea Consiliului Jude ţean lalomi ţa nr. 92 din 25.06.2020 pfivind
aprobarea Notei conceptuale aferent6 obiectivului de investi ţii " Reabilitare pod peste canal
de iriga ţii la Movili ţa pe DJ 302
- Raportul de specialitate nr. $ 4.55- /2022 - /I din 02.02.- 2022 al Direcţiei lnvesti ţii
,si Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
/2022 din
2022 at Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2022 —
din
2022 at Comisiei pentru urbanism,
amen ajarea teritoriului, dezvoltare regional6, protec ţia mediului şi turism,
În conformitate Cu:
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonan ţa de Urgen ţă
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile şi completările
ulterioci re;
- prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) ,si anexa nr. 1 din Hot ărarea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi con ţinutul-cadru Pi documentallilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finantate din fonduri pub/ice, cu
modificările şi completarile ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele pub/ice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 „si art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind
norm ele de tehnică legislative/ pen tru elaborarea actelor normative, republicatet cu
modific6rile şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 45 si 47 din Regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului
Juderean apro bat prin Hotă rarea Consiliului Judetean lalomira nr. 46 din
30.03.2021, cu modifică rile şi completă rile ulterioare
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgentri a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
HOTARA4TE:

Punctul 3.2 at anexei la Hord rarea Consiliului Juderean lalomita nr. 92 din
25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investiţii
" Reabilitare pod peste canal de irigatli la Movilita pe Di 302", se modifică i va avea
urm ă torul cuprins:
"3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de invest/tie, precum si pentru elaborarea altar studii
de specialitate in functie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile
necesare pentru obrinerea avizelor, autorizariilor i acordurilor prevăzute de lege:
• Valoarea DALI, studii teren, documentarii i cheltuieli avize/acorduri:
65.000 lei cu TVA;
• Valoare PAC,PTE:
- 135.000 lei cv TVA;
• Valoare verificare tehnica:
- 13.000 lei Cu TVA;
• Valoare construcrii montaj:
- 5.287.000 lei cu TVA.
Art. I

Art.I1 Prin grija Secretarului General al Judetului Ia ĺomiţa prezenta hotă reire va fi
comunicat ă spre ducere la indeplinire Direcţiei lnvestirii i Servicii Pub/ice, l spre stiin ţă
Instituriei Prefectului — Jude tul lalomiţa, urm6nd a fi publicată pe site-u! Consiliului Judetean
lalomiţa.
,

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

AVIZAT ,
Secretarul General at Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotiirtire privind modificarea Hot ă rârii Consiliulul Judelean Ialomita nr. 92 din
25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentii obiectivului de investilii " Reabilitare
pod peste canal de irigalii la Movilita pe DJ 302"
Prin proieckil de hotdrăre supus dezbaterii se prop une spre aprobare privind modificarea
Hotdră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 92 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei
con ceptuale aferentd obiectivului de investitii " Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita
pe DJ 302".
In conformitcite cu prevederile Hotdr ării de Guvern nr. 907/2016 privincl etapele de
elaborare continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice ciferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii .finanţate din fonduri pub lice, cu modificdrile „si completdrile
ulterioare, prin Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 92 din 25.06.2020 a fost aprobatd Notci
conceptuale aferentd obiectivului de investitii " Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita
pe DJ 302".
Dupci publicarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny", Consiliul Judetean Ialomita a adoptat
Hotdră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 212 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de
finantare ,s1 a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţii "_Reabilitare pod peste canal
de irigatii la Movilita pe DJ 302".
De la data adoptdrii de cdtre plerail consilitilui judetean a hotdră rilor de mai sus piinci in
prezent s-au inregistrat cresteri ale preturilor materialelor in constructii, determinate de cresterea
preturilor la combustibili, gaze naturale energie electricd. Astfel cd a fost necesard revizuirea
vcdorii cheltuielilor estimate pen tru constructii montaj.
In raportul directiei de specialitate sunt detaliate valorile cheltuielilor necesare realizarii
obiectivului de investitii.
Constatănd că stint indeplinite conditlile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomiţa adopkirea hotdrării "in forma si conţinutul prezentate ln pro iect.
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RAPORT
la proiectul de hotArfire pentru modificarea HCJ nr. 92/25.06.2020 privind aprobarea
Notei conceptuale aferente obiectivului de investitii: „Reabilitare pod peste canal de irigatii
la Movilita pe DJ 302"

Dintre priorit ăfile de dezvoltare ale Judetului Ialomi ţa, una dintre cele mai importante
este reabilitarea şi modernizarea podurilor aflate in administrare, asigur ăndu-se astfel cre şterea
gradului de sigurant ă a circulatiei pe ace ste poduri. Astfel, Consiliul Judetean Ialomita a
identificat necesitatea execut ării lucrărilor de reabilitare a podului peste canalul de irigatii la
Movilita pe DJ 302.
În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny".
Consiliul Judetean Ialomita a depus cererea de finantare pentru obiectivul de investitii
„Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302", pentru care a fast intocmit ă
Nota conceptual ă care a fost aprobat ă prin Hothearea Consiliului Judetean Ialomita nr.
92/25.06.2020. intruc ăt de la data aprob ării Notei conceptuale i p ărtă în prezent preturile
materialelor de constmefii, al energiei, al carburantilor ş i al gazelor naturale au crescut
considerabil, pentru acest obiectiv de investith este necesar ă actualizarea valorilor estimative ale
investitiei.
În vederea actualiz ării valorilor investitiei, propunem Consiliului Judetean Ialomita
aprobarea modificării Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare pod peste
canal de irigaţii la Movilita pe DJ 302", astfel:
Paragraful 3.2 va avea urm ătorul contin-ut
3.2. Estirnarea cheltuielilor pentru prolectarea, pe faze, a documenta ţiei tehnico-econornice
aferente obiectivului de investille, precurn şi pentru elaborarea altar studii de specialitate in
fun* de specificul oblectivului de investi ţii, inclusiv cheltuielile necesare pen tru obtinerea
avizelor, autorizatillor şi acordurilor prev ăzute de lege:
Valoare DALI, studii de teren, documentatii i cheltuieli avize,/acorduri — 65.000 lei cu TVA
Valoare PAC, PTE 135.000 lei cu TVA
Valoare verificare tehnica — 13.000 lei cu TVA
Valoare constructii montaj — 5.287.000 lei cu TVA

Director executiv DISP
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