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PROIECT DE HOTARStRE NR.
privind modificarea Hot ărArii Consiliului Judetean Ialomita nr. 211 din 28.10.2021 privind aprobarea
Cererii de finan ţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţii "Reabilitare pod
peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B"

Consiliul Jude-tean Ialomita,
Avănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 41 /2022 din
.022022 al Pre şedintelui Consiliului
Jude-tean Ialomita,
Examinănd:
Raportul de specialitate nr.
/2022 - ŕl din
.02.2022 al Directiei Investitii ş i Servicii
Publice;
Avizul nr.
/2022 din
.02.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultur ă;
- Avizul nr.
/2022
din
.02.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protecţia mediului şi turism,
In conformitate
prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny";
- prevederile Ordinul-ui iii. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent ă a Guvemului UT. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prev ăzute la art. 4 aim. (1) lit. a)-d)
din Ordonanta de urgent ă a Guvemului nr. 95/2021;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi complet ările
ulterioare;
prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) şi aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile art. 47 aim. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu rnodificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare şi functionare a Consiliului Judetean
aprobat prin Hot ărarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modific ările ş i
completările ulterioare,
In terneiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
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HOTARAsTE:
Art. I Art. 2 aim (2) la Hotărarea Consiiiului Judeţean lalomi ţa nr. 211 din 28.10.2021 privind
aprobarea Cererii de finanlare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare
pod peste răul Prahova la Ad ăncata pe DJ 101B", se modific ă ş i va avea urm ătorul cuprins:
(2) Valoarea total ă estimată a investitiei este de 6.753.724,97 lei cu TVA din care 6.666.372,97 lei Cu
TVA de la bugetul de stat i suma de 87.352,00 lei cu TVA de la bugetul judetului Ialomita.
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0
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Art. II Anexele 1 şi 2 la Hotărărea Consiliului Judetean lalomita nr. 211 din 28.10.2021 privind
aprobarea Cererii de finantare ş i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare
pod peste răul Prahova la Ad ăncata pe DJ 101B", se inlocuiesc cu anexele 1 ş i 2 la prezenta hot ărăre.
Art. III Prin gyija Secretarului general al judetului Ialomita, prezenta hot ărăre se va comunica, spre
ducere 1a indeplinire, Directiei Investitii ş i Servicii Publice, Directiei Buget Finante şi Directiei Achizitii
Patrirnoniu ş i, spre ştiintă, Institutiei Prefectului — Judetul falorni ţa urmand a fi publicat ă pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
,

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul General al Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc

RC.

Cod FP -07-06, Ed, 2 vers,0

ANEXA nr. 1
la Hot ă r8rea Consilului hdetean ralomita
nr.
din

CERERE DE FINANTARE
Programul national de investitii „Anghel Saligny"

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
U.A.T.:
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE $1
JUDETUL:
ADMINISTRATIEI
Num ă r/data
înregistrare:
(Se
(Se connpleteaz ă nunn ă rul de inregistrare de la registratura
completeaz ă
Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Administratiei.)
num ă rul de
că tre U.A.T.)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar
UAT JUDETUL IALOMITA
(U.A.T./A.D.I.):
Denumirea
obiectivului de „Reabilitare pod peste ră ul Prahova la Ad ă ncata pe 13,31.01B"
investitii:
proiect Cu o singură categorie de investitie;
Tip proiect:
proiect intcgrat (nna-i muitc categorii dc investitii).
a) alimcnt ă ri Cu ap ă ş i statii de tratarc a apci (constructic
-nou6/extindcre/reabilitare/modcrnizare);
2
canalizarc pluvial ă ş i sistcmc dc captarc a apclor pluviale (constructic
Categoria de
not."'
'- a
/rea-b-1-1-1-ta-Fci-m-e4ernizarc);
investitie:
C) drumurile publice (constructic
nou ă/extindcrc/rcabilitarc/modernizarc);
d) poduri, podete, pasaje sau puruti pietonale (constructie
nou ă /extindere/reabilitare/modernizare).
- obiectiv de investitii nou;
Tip investitie:
obicctiv do invcsti ţii" în continuaro
(stră zi/DC/D3/etc., localitate, U.A.T.)
Amplasament:
peste r ă ul Prahova la Ad ă ncata pe DJ101B
Durata de
(perioada exprimat ă în luni cuprins ă intre data aprob ă rii notei
implementare
conceptuale ş i data incheierii procesului-verbal privind admiterea
a obiectivului
receptiei finale)
de investitii
60 luni
(luni):
Hotă r8rea
consiliului
local/judetean (num ă r/dat ă )
HO nr. 90/25.06.2020
de aprobare/
Hotă rârea
A.D.I.
-

Valoarea total ă
. (Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.)
a obiectivului
6.753.724,97
i
de investit i:
Valoarea
solicitat ă de la (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
6.666.372,97
bugetul de
stat:
Valoarea
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
finantat ă de la
87.352,00
bugetul local:
Valoare
calculat ă
(Se va prezenta valoarea in lei f ă ră TVA.)
conform
standardului de
cost
Cost unitar
(Se va prezenta valoarea In lei f ă ră TVA.)
aferent
/km sau locuitor sau locultor echivalent
investitiei
(calculat)
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
a Pcntru alimcntă ri cu apa gi statii dc tratarc a apci:
mctri;
lunginic rctca dc distributic
num ă r locuitori dcscrviti (bcncficiari dirccti):
,
ursa dc ap ă : nou ă/cxistcnt ă ;
rezcrvor dc inmagazinarc: nou/cxistent;
static de tratarc a apci: n-ou5/ cxistcnt ă .
b) Pcntru sisteme de canalizarc gi statii de epurarc a apclor uzatc:
tip rctca: apc uzatc/pluvial ă/mixtă ;
mctri;
ungimc rctea de canalizarc (colecta-r-c):
num ă r locuitori cchivalcnti (bcneficiari directi):
,
static dc cpurarc: nou ă /cxistcnt ă .
c) Pcntru drumurilc publicc:
tip-drum: drum judetcan/drum comunal/drumuri publicc din intcriorul localit ă tilor;
ccntur ă ocolitoarc (tip autostrad ă /tip drum national cu /1 bcnzi/tip drum—Rational cu 2
bcnzi/alt tip)
clas ă' tehnică • Clas ă tchnic ă I : V
mctri;
lungimc drum:
da/nu;
lucră ri dc consolidarc:
lucră ri pcntru asigurarca acccsului la proprict ă ti: da/nu;
trotuarc: da/nu;
locurilc dc parcarc, oprirc gi stationarc: da/nu;
num ă r poduri, pasaje dcnivelatc, tuncluri, viaductc pc tipuri:
,
brctcic dc acccs, noduri ruticrc: da/nu;
altc lucră ri dc artă : da/nu.
d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip:
- drumul pe care este amplasat/clas ă tehnic ă : drum judetean/drum cornunal/drumuri
publicc din intcriorul localită tilor: DJ 101B
- num ă r obiecte: 1;
- lungime: 87,20 metri;
- num ă r deschideri: 3;
- l ă time: 9,35 metri.
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa po ştal ă a solicitantului (Se va connpleta adresa po ştal ă a sediului principal.)
Strada:
Num ă r: 1
Cod poştal: 920032
Pia ţ a Revolu ţiei
Localitatea:
Judetul: Ialomita
Slobozia
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume ş i prenunne: Marian Pavel
Functie: Presedinte
Nunn ă r de telefon fix: 0243 230200
Num ă r de telefon mobil:
Adres ă poşt ă electron ic ă (obligatoriu): cji@cicnet.ro
Persoana de contact:
Nume ş i prenume: Traian Tastaman
Functie: Consilier
Num ă r de telefon:
Adres ă po ştă electronic ă : traian.tastaman@cicnet.ro

Subsemnatul, Marian Pavel, având functia de pre şedinte, in calitate de
reprezentant legal al U.A.T. Judetul Ialomita,
confirm c ă 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 institutil de credit sau institutii financiare interne
sau Internationale,
confirm c ă respect prevederile art. 4 alin. 10
a de ur en ă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel
Saligny",
confirm c ă informatiile incluse în aceast ă cerere ş i detaliile prezentate in
documentele anexate sunt corecte.
De asemenea, confirm c ă la data prezentei nu am cuno ştintă de niciun motiv
pentru care proiectul ar putea s ă nu se deruleze sau ar putea fi intârziat.
Pre şedinte
Nume ş i prenume
Marian Pavel
Semn ă tura

ANEXA nr. 2
la Hotărărea Consilului Judetean Ialomi ţa
nr.
din
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie: „Reabilitare pod peste r ăul Prahova la Ad ăncata pe D.I10113"

Nr.
crt.
1

1.1
1.2
1.3
1. 4

2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4

3.5.5

Valoare (inclusiv T.V.A.)
Valoare
Valoare cu
Denumirea capitolelor ş i a
TVA
TVA
(fără TVA)
sub capitolelor de cheltuieli
LEI
LEI
LEI
5
4
2
3
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenaj ări
pentru
protectia
mediului ş i aducerea la starea
luitială
Cheltuieli pentru relocarea/protec ţia
utilitătilor
0
0
0
TOTAL CAPITOL 1
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ătilor necesare obiectivului
Cheltuieli
pentru
asigurarea
necesare
obiectivului
utilitătilor
0
0
0
TOTAL CAPITOL 2
Capitoled 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistent ă tehnică
Stud!!
Documentatii-suport şi cheltuieli
pentru obtinerea de avize, acorduri
şi autorizatii
Expertizare tehnic ă
Certificarea performantei energetice
şi auditul energetic al cl ădirilor
246.584,00
207.213,45
39.370,55
Proiectare
Tema de proiectare
de
prefezabilitate
Studiu
Studiu de fezabilitate/documenta ţie de
avizare a lucr ărilor de interventii şi
46.000,00
38.655,46
'7.344,54
deviz general
Documentatiile tehnice necesare in
9.000,00
7.563,03
1.436,97
vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor
Verificarea tehnică de calitate a
34.944,54
6.639,46
41.584,00
D.T.A.C., proiectul tehnic şi a
detaliilor de executie

3.5.6 Project tehnic şi detani de executie
126.050,42
23.949,58
3.6 Organizarea
procedurilor
de
achizitie
3.7 Consultantă
3.8 Asistentă tehnică
34.749,58
6.602,42
TOTAL CAPITOL 3
241.963,03
45.972,97
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Constructii si instalatii
4.800.053,78
912.010,22
4.1.1 Pentru care există standard de cost
4.1.2 Pentru care nu exist ă standard de cost
912.010,22
4.800.053,78
4.2 Montaj
utilaje,
echipamente
tehnologice şi functionale
4.2.1 Pentru care există standard de cost
4.2.2 Pentru care nu exist ă standard de cost
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
functionale care necesită montaj
4.3.1 Pentru care există standard de cost
4.3.2 Pentru care nu exist ă standard de cost
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesit ă montaj
şi echipamente de transport
4.4.1 Pentru care există standard de cost
4.4.2 Pentru care nu există standard de cost
Dotări
4.5
4.5.1 Pentru care exist ă standard de cost
4.5.2 Pentru care nu exist ă standard de cost
4.6 Active necorporale
4.6.1 Pentru care există standard de cost
4.6.2 Pentru care nu exist ă standard de cost
TOTAL CAPITOL 4 4.800.053,78
912.010,22
Capitolul 5
Mite cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
84.033,61
15.966,39
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii
84.033,61
15.966,39
aferente organiz ării de şantier
5.1.2 Cheltuieli
conexe
organizării
ş antierului
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul
53.724,97
0,00
creditului
5.2.1 Comisioane ş i dobanzile aferente
creditului băncii finantatoare
5.2.2 Cota aferent ă ISC pentru controlul
24.420,44
0,00
calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3 Cota aferent ă ISC pentru contro1u1
4.884,09
0,00
statului in amenajarea teritoriului,

150.000,00

41.352,00
287.936,00

5.712.064,00
5.712.064,00

-

5.712.064,00

100.000,00
100.000,00

53.724,97
_
24.420,44
4.884,09

5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

6.1
6.2

,ş i pentru autorizarea
urbanism
lucrărilor de construetii
Cota aferent ă Casei Sociale a 24.420,44
0,00
Constructorilor — CSC
Taxe pentru acorduri, avize confonne
şi autorizatia de construire/desfiintare
504.201,68
95.798,32
Cheituieli diverse si neprevăzute
Cheituieli pentru informare si
publicitate
111.764,69
TOTAL CAPITOL 5 641.960,26
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
de
personalului
Pregătirea
exploatare
Probe tehnologice si teste
0
TOTAL CAPITOL 6
0
1.069.747,88
5.683.977,07
TOTAL GENERAL
Din care C + M
4.884.087,39 927.976,60
(L2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat
buget local

Preturi fără TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investitiei
Cost unitar aferent investitiei (EURO)
Data
Curs Euro
pentru
determinarea
de
referintă
Valoare
incadrării 'in standardul de cost (locuitori
beneficiari/locuitori echivalenti
beneficiari/km)

CONS ILIUL JUDEŢEAN IALOMITA

NO-

24.420,44

60.000,00
_
753.724,97

0
6.753.724,97
5.812.063,99

6.753.724,97
6.666.372,97
87.352,00

Cu standard de cost
-

11.10.2021
lEUR — 4,9470 lei
_

Fără standard de cost
4.800.053,78
5.683.977,07
5.683.977,07
1.148.974,54
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotiirfire privind modificarea Hotgarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 211
din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare şi a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste rftul Prahova la Adâncata pe DJ 101B"

Prin proieetul de hotărare supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Jude ţean Ialomiţa
modificarea Hot ărării Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obicctivul de investi ţii "Reabilitare pod peste
raul Prahova la Adâncata pe DJ 101B".
În eursul anului 2021, la data de 03 septembrie a intrat in vigoare Ordonan ţa de Urge* a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investi ţii "Anghel Saligny" jar,
ulterior, la data de 22 septembrie, i Normele metodo1ogice, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021.
Prin Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomila nr. 211 din 28.10.2021 a fost aprobat ă Cererea
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obieetivul de investi ţii "Reabilitare pod peste raul
Prahova la Adaneata pe DJ 101B", in care tipul investi ţiei a fost selectat gre şit, în sensul c ă acest
obiectiv ar fi fost unul de investi ţii in continuare in loc de obieetiv de investi ţii nou. De asemenea,
avănd in vedere c ă valorile din Nota conceptual ă a fost actualizat ă, Sc impune i modifiearea
Devizului general estimativ.
În west context, prin proieetul de hot ărăre Sc supune aprob ării modificarea valorii total ă
estimată a investiţiei şi a anexelor 1 şi 2 Hotărarii Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 211 din
28.10.2021.
În Raportul direc ţici de specialitate sunt detaliate aspectele de natur ă tehnico-economică
necesare sus ţinerii proiectului de hot ărăre.
Constatănd că sunt indeplinite condi ţiile de necesitate $i oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hot ărării in forma si con ţ inutul prezentate in proieet.

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoredactat,

Cristian Rdureanu
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Raport
la proiectul de hotarfire de modificare a HCJ nr. 211128.10.2021 privind aprobarea Cererii
de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţii „Reabllitare pod
peste râul Prahova la Adâncata pe DJ101B"

Dintre priorit ăţile de dezvoltare ale Judeţului Ialomiţ a, una dintre cele mai importante
este reabilitarea şi modemizarea podurilor aflate in administrare, asigurăndu-se astfel cre şterea
gradului de siguranţă a circulaţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţean Ialomi ţa a
identificat necesitatea execut ării luerărilor de reabilitare a podului peste 11111 Prahova la Adăncata
pe DJ101B.
În data de 03.09.2021 a intrat in vigoare Ordonanţa de Urgenţa a Guvemului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiţii „Anghel Saligny".
Consiliul Judeţean Ialomiţa a depus cererea de finanţare pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ101B", in care, dintr-o
eroare, tipul investi ţiei a fost selectat gre şit. Astfel, in be să se specifice că acesta este obiectiv
de investiţii non, s-a inscris faptul c ă ar fi obiectiv de investiţli in continuare.
Totodată a fost depus i Devizul general estimativ intocmit pe baza valorilor estimate
din Nota conceptual ă aprobată prin HCJ nr. 90/25.06.2020. intrucat valorile din Nota
conceptual ă an fost actu.alizate se impune necesitatea modific ării Devizului general estimativ
Cererea de finanţare şi Devizul general estimativ au fost aprobate prin HCJ nr.
211/28.10.2021 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste eăul Prahova la
Adâncata pe DJ101B".
Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, in
vederea includerii la finanţare prin program, U.A.T. Judeţul Ialomiţa a transmis la. autoritatea de
management a acestui program national următoarele documente:
Cererea de finanţare intocmit ă conform Anexei nr. 1 din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA;
- Devizul general estimativ intoemit conform Anexei nr. 2.1 din Normele metodologice aprob ate
prin Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA;
- Hotărdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului
general estimativ.
Având in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Jude ţean Talorniţa aprobarea
modificării HCJ nr. 211/28.10.2021 astfel:
1) Anexa nr. 1 la pet. 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE
INVESTITII, la rubrica Tip investirie va fi: „- obieetiv de investi ţii nou" in be de „obiectiv

de investitii în continuare", la rubrica Valoarea total& a obiectivului de investi ţii va fî
6.753.724,97 in lee de 4.433.896,00 şi la rubrica Valoarea solicitata de la bugetul de stat va
fi 6.666.372,97 in Joe de 4.346.544,00.
2) Se inlocuieşte anexa nr. 2 cu cea anexat ă prezentului raport jar continutul alt. 1 aim. (2) va
avea următorul eontinut: „ Valoarea totalei estimativei a obiectivului de investiţ ii este de
6.753.724,97 lei cu TVA, din care 6.666.372,97lei cu TVA de la bugetul de stat şi suma de
87.352,00lei cu TVA de la bugetul Jude ţului Ialomiţa."

Anexăm:
- Anexa 1 Cererea de finanţare,
- Anexa 2 Deviz general,
la proiectul de hotărăre in vederea supunerii analizei ş i dezbaterii in plenul Consiliului Judetean

Director executiv DISP

Cristian VLAD

intocmit,
Traian TASTAM
_A
_

