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PROIECT DE 110TeoliaRE NR. sogil
pentru tnodificarea Anexei nr.1 Hot ărdrile Consiliului Judetean lalorni ţa
nr. 206128,10.2021 i nr. 208128.10.2021

Consiliul Judetean
Aveind in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3* 0- /2022 - 67 din OR .02.2022 al Presedintelui Consiliului
Judeţean lalomiţa,
Examiniind
- Hoteiriirea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 206728.10.2021 privind aprobarea Cererii de
finanfare i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investipi "Reabilitare pod peste retul
kiwi ,* la Teindeirei pe DJ 212";
- Hoteireirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 208/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de
finantare yi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitil "Reabilitare pod peste relul
Ialomita la Bucu pe DJ213A";
Raportul de specialitate nr. Y(5 7-- ),0-40 ,OS .02.2022 al Direcţiei Investitii i Servicii
Publice;
Avizul nr.
/2022 din
02.2022 al Comisiei juridice, de disciplinci, drepturi,
obligaţii şi incompatibiliteiţi;
- Avizul nr.
72022 din
02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia mediului şi turisin,
In conformitate cu:
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) şi al/n. (3) lit.]) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
5772019 privind Codul Administrativ, cu completeirile ulterioare;
- prevederile Hoteircirii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investipi finan ţate din fonduri
publice;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, CU modificeirile ş i completcIrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificetrile şi completeirile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2472000 privind normele de tehnicei legislativet pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotcirclrect Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu modificeirile şi
cornpleteirile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul adtninistrativ, cu modificeirile si completeirile ulterioare,
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Cod FP -07-06, vets.1

HOT Ă R Ă $TE:
Art.I Anexct nr. 1 — Cererea de finanţare — Pro gramul national de investiţii "Anew! Saligny"
la Hotdrdrile Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 206728.10.2021 şi nr. 208728.10.2021 se modific ă după
cum urmeazd:
1. La num ărul curent 2 — Datele de identificare ale obiectivului de investi ţii, tipul investiţiei
"obiectiv de investi ţii în continuare" se modified si se fnloeuieste cu "obiectiv de investi ţii nou".

Artli Prin grija Seeretarului General al Judeţului lalomiţa, prezenta hotdrdre se va comunica,
spre dueere la indeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, i spre ştiinţă Instituriei Prefectului
Judeţul Ialomiţa, unwind a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judeţean lalomila Secţiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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din 43) P.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotartire pentru inodificarea Anexei nr.1 la Hoteiriirile Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 206/28.10.2021 i nr. 208/28.10.2021
Prin pro iectul de hot ăreire supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomita se
propune aprobarea modific ării Anexei nr.1 la Hot ărdrile Consiliului Judetean Ialomita
nr. 206/28,10.2021 si nr. 208/28.10.2021.
Realizarea projectelor in cauz ă a fost demarat ă in cursul anului 2020, odatei cu
aprobarea Notelor conceptuale si a Temelor de proiectare, obiectivele de investi ţii fiind
urm ătoarele
- "Reabilitare pod peste raid Ialomita la T ăndărej pe DJ 212 ").
- "Reabilitare pod peste r ăul Ialomiţa la Bucu pe DJ21 3A ".
Ulterior, la aprobarea cererilor de finantare depuse la ministerul de resort pentru
jncluderea proiectelor in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny",
evaluatorij consider ă cei obiectivele de investitij trebuie calificate ca f ăceind parte din
n
categoria de investitii nor, si nu de tip "investitii in continuare", asa cum este
specifjcat in fiecare cerere de finan ţare aprohat ă prin hot ăreirile men ţionate.
In acest sens, pentru continuarea pro iectului in condi ţiile impuse de
"Anghel Saligny", prjn pro iectul de hot ăreire se propune modificarea Anexei nr. I la cele
douci hotcireiri adoptate de Con,siliul Judetean Ialomi ţa, în sensul incadr ării obiectivelor
de investifii in "obiectiv de investitii nou".
Constateind c ă sunt indepljnite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomila adoptarea hoteireirii in forma sj continutul prezent ate
in project.

Tehnodactat
Dogaru Man
Cone lui Judetean lalomita
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DIRECŢIA DE INVESTIŢH I SERVICII PUBLICE

Raport
la proiectul de hotărfire de modificare a anexei nr. 1 la
HCJ nr. 206/28.10.2021, HCJ nr. 208/28.10.2021

Djntre prioritătile de dezvoltare ale Judetului Ialomita, 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 aceste poduri. Astfel, Consibul Judetean Ialomita a
identificat necesitatea execut ării lucrărilor de reabilitare a podurilor peste ru1 Ialomita la
Tăndărei pe DJ 212 şi peste eau' Ialomita la Bucu pe DJ213A.
În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonan ţa de Urgenta a Guvernului nr.
95/2021 pentrti aprobarea Programalui national de investi ţii „Anghel Saligny".
Consiljul Judetean Ialomita a depus cererile de finantare pentru obiectivele de
investitii „Reabilitare pod peste eăul Ialomiţa la Ţăndărei pe DJ212" şi „Reabilitare pod
peste r ăuI Ialomiţa la Bucu pe DJ213A", in care, dintr-o eroare, tipul investitiei a fast selectat
greşit. Astfel, in loc s ă se specifice că acestea sunt objective de investitii noi, s-a inscris faptul c ă
ar fi objective de investitii in continuare.
Cererile de finantare au fast aprobate prin HCJ nr. 206128.10.2021 pentru obiectivul
de invesfifi „Reabilitare pod peste r ăul Ialomiţa la Ţăndărei pe DJ212" i prin HCJ m.
208/28.10.2021 pentru obiectivul de investifii „Reabilitare pod peste răul Ialomiţa la Bucu pe
DJ213A",.
Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 ernis de MDLPA, in
vederea includerii la finantare prin program, U.A.T. Judetul Ialomita a transmis la autoritatea de
management a acestui program national urm ătoarele documente:
- Cererea de finantare intocmit 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 Nonnele metodologice aprobate
prin Ordinal nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA;
- Hotărarea Consiljului Judetean Ialomita pentru aprobarea Cererii de finantare şi a Devizului
general estimativ.
Avand in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Tudetean Ialomi ţa aprobarea
modificării HCJ nr. 206/28.10.2021 şi HCJ nr. 208/28.10.2021, astfel:
Cons lul Judetean laIomIa
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1) Anexa nr. 1 la pct. 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII, la rubrica Tip investitie va fi: „- obiectiv de investitii nou" in loc de
„obiectiv de investitii in continuare".

Pentru exemplificare anex ăn-i:
- Anexa I Cererea de finanţare,
pentru unul dintre obiectivele de investitii, la proiectul de hotărare in vederea supunerii analizei
şi dezbaterii in plenul Consiliului Judetean

Director executiv DISP
Cristian VLAD

intocinit,
Traian TASTAMAN

