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PROJECT DE HOTAR4RE NR. 
privind modificarea Hotliriirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 212 din 28.10.2021 privind 
aprobarea Cererii de finantare ş i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii 

"Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302" 

Consiliul Judetean Ialornita, 
Avad  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  34;11-'/2022 	din a  .02.2022 a Presedintelni Consiliului 

Judeţ ean 
Exarnindnd: 
- Hotdrdrea Consiliului Judepan Ialotnita nr. 212 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii 

de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste 
canal de irigatii la Moviliţ a pe DJ 302"; 

- Raportul de specicilitate nr34 	72022 - 	din  of  .02.2022 at Directiei Investiţ ii 
Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.02.2022 at Comisiei economico-fincinciare ş i 
agriculturd; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.02.2022 at Comisiei pentru urbanism, amenctjarea 
teritoriului, dezvoltare regionald,  pro tecţ ia mediului ş i turism, 

In conformitate Cu.. 
- prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 9572021 pentrn aprobarea 

Programului national de investiţ ii "Anghel Saligny"; 
prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea  în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 9512021 pentru 
aprobarea Progrennului national de investiţ ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi ţ ii 
prevă zute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţ a de urge* a Guvernului nr. 95/2021; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu rnodificdrile si 
completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. J.  din Ordonanta de Urgentd a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ, Cu modifiedrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 si art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnieci 	pentru elaborarea actelor normative, republicatd, en rnodifiecirile ş i completdrile 
ulterioare; 

- prevederile art. 45 si 47 din Regulamentul de organizare ş ifuncţ ionare a Consiliului Judetean 
aprobat prin Hotiircirea Consiliului Judetean kdomita nr. 46 din 30.03.2021, at modificarile 

completeirile ulterioare 

Cod FT -07-06, Ed, 2 vers.0 



În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guverrzului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOTĂ RA4TE: 

Art. I La Holdrdrea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 212 din 28.10.2021 privind aprobarea 
Cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod 
peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302" art. 2 aim. (2) se modifica ş i va avea urraitorul 
continut 
„ (2) Valoarea totală  estimativd a investitiei este de 6.098.157,00 lei Cu TVA, din care: 

surna de 6036.157,00 lei cu TVA este asigurata de lcz bugetul de stat, 
suma de 62.000,00 lei cu TVA este asiguratei de la bugetul judemlui Ialomita. " 

Art. H Anexele nr. 1 si 2 ale Hotdrarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 212 din 28.10.2021 
se modified si se inlocuiesc Cu anexele nr. 1 .,s1 2 care fac parte integrantd din prezenta hotdrare. 

Art.III Prin grija Seeretarului general al judetului Ialomita, prezenta hotă rare se va 
comunica, spre ducere la fndeplinire, Directiei Investitii ş i Servicii Publice, Directiei Buget Finante 
ş i Directiei Achizitii i Patrimoniu i, spre stiing Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, urmemd 
a f publicatd pe site-ul Consiliului Jz,zdepan Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judemlui". 

PREMDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT , 
Secretarul General al Judetului Ialotnita 

Adrian Robert IONESCU 
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ANEXA nr. 1 
la Hotă ră rea Consilului Judetean Ialomita 

nr. 	 din 	  

CERERE DE FINANTARE 

Programul national de investitii „Anghei 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 
că tre U.A.T.) 

(Se completeaz ă  num ă rul de inregistrare de la registratura 
Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice gi Administratiei.) 

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

UAT JUDETUL IALOMITA 

Denumirea 
obiectivului de 
investitii: 

„Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ302" 

Tip proiect: 
- proiect cu 0 singur5 categorie de investitie; 

Categoria de 
investitie: 

dc tratarc a) alimentki Cu ap ă  gi statii 	 a apci (constructic 
nou5/cxtindcrc/rcabilitarc/nnod-crnizare); 
b) dc 	 dc 	 inclusiv sistcmc 	canalizare gi statii 	cpurarc a apclor uzatc 

- 	 - canalizarc pluvialb gi sistcmc c- 	.; . 	. .;- ; 	; . , . 	;  
nouNextinderc/rcabilitarc/modcrnizarc); 

drumurilc c) publicc (constructic 
nou6/extindcrc/rcabilitarc/modcrnizarc); 
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie 
noug/extindereireabilitare/modernizare). 

Tip investitie: 
- obiectiv de investitii nou; 

do invcsti ţ ii" în obicctiv 	 continuaro  

Amplasament: 
(str ă zi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) 
peste canal de irigatii la Movilita pe 03302 

Durata de 
implementare 
a obiectivului 
de investitii 
(luni): 

(perioada exprimat ă  in iuni cuprins ă  intre data aprob ă rii notei 
conceptuale gi data incheierii procesului-verbal privind admiterea 
receptiei finale) 
60 luni 

Hot6r8rea 
consiliului 
localfludetean 
de aprobare/ 
Hotă ră rea 
A.D.I. 

(num ă r/dat ă ) 
HC3 nr. 92/25.06.2020 



Valoarea total ă  
. 

a obiectivului 
_ 

de investitii: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
6.098.157,00 

Valoarea 
solicitat ă  de la 
bugetul de 
stat: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
6.036.157,00 

Valoarea 
finantat ă  de la 
bugetul local: 

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.) 
62.000,00 

Valoare 
calculat ă  
conform 
standardului de 
cost 

(Se va prezenta valoarea in lei fă ră  TVA.) 

Cost unitar 
aferent 
investiVei 
(calculat) 

(Se va prezenta valoarea in lei fă ră  TVA.) 
	 /km sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
Pcntru 	 dc trctarc a) alimcntă ri cu ap ă  ş i statii 	 a opal: 

lungimc 	dc distributic: 	  rctca 	 mctri; 
locuitori dcscrviti 	 dirccti): 	  num ă r 	 (benefidari 	 , 

dc  sursa 	op:  nouNcxistcntă .  
dc Inmagazinarc: rczcrvor 	 nou/cxistcnt; 

a apci: nou ă / cxistcntă . tatic dc tratarc 
dc 	 dc b) Pcntru sist-cfn-c 	canalizare ş i statii 	cpurarc a apclor uzatc: 

tip  rctca: apc uzatc/pluvial ă /mixtă ; 
lungimc 	dc rctca 	canalizarc (colecta-r-c)• 	  mctri; 

locuitori 	 dirccti): 	  num ă r 	cchivalcnti (bcncficiari 	 , 
dc static 	cpurarc: nouNcxistent ă . 

drumurilc cntru 	 publicc: 
drum: drum 	 icc din intcriorui localit ă tilor; tip 	 judctcan/drum congu-nal/drumuri pub 

-- 	 - 	 ----- 	- 	 4 
	--- 
	 -- 	- 	 - . 	. 	; 	.; 	t. . 	. 	 a 	. 	 . 	 ; 	 ; 	 . 	 . 	 : 	 . 	 . 

Clas ă  tchnică  I : 
bcnzi/alt tip) 

tchnic ă : clas ă  
mctri; lungimc drum . 	 

dc 	 da/nu; ucră ri 	consolidarc: 
lucră ri 	 la 	 da/nu; pcntru asigurarca acccsului 	propricati: 
trotuarc: da/nu; 
locurilc de 	 da/nu; parcarc, oprirc ş i stationarc: 

dcnivclatc, tu-n-e-Itiri 	 tipuri: 	 num ă r poduri, pasajc 	 viaducto pc 	 , 
brctelc de 	 da/nu; acccs, noduri ruticrc: 

lucră ri dc 	da/nu. alto  art:  
d) Pentru poduri, 
- drumul pe care 

din interiorul 

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

localită tilor: DJ 213A publicc 
- nunn ă r obiecte: 1; 
- lungime: 102,80 metri; 
- num ă r deschideri: 3; 
- l ă time: 10,20 metri. 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 



Adresa po ş tal ă  a solicitantului (Se va completa adresa po ş tal ă  a sediului principal.) 
Strada: 
Piata Revolut

i
ei 

Num ă r: 1 Cod po ş tal: 920032 

Localitatea: 
Slobozia 

Judetul: Talonnita 

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  po ş tă  electronic ă  (obligatoriu): cji@cicnet.ro  
Persoana de contact: 
Nume ş i prenume: Traian Tastaman 
Functie: Consilier 
Num ă r de telefon: 
Adres ă  po ş tă  electronic: traian.tastaman@cicnet.ro  

Subsernnatul, Marian Pavel, având functia de pre ş edinte, in calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. iudetul 

confirm c ă  obiectivul de investitH pentru care solicit finantare nu este Indus la 
finantare în 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 institutil financiare interne 
sau Internationale, 

confirm c ă  respect prevederile art. 4 &in. (10) din Ordonanta de urgentă  a 
Guvernului nr. 95/2021  pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel 
Saligny", 

confirm c ă  informatifle incluse in aceast ă  cerere ş i detaliile prezentate in 
documentele anexate sunt corecte. 

De asemenea, confirm c ă  la data prezentei nu am cuno ş tintă  de niciun motiv 
pentru care proiectul ar putea s ă  nu se deruleze sau ar putea fi int6rziat. 

Pre ş edinte 

Nume ş i prenume 

Marian Pavel 

Semn ă tura 	  



ANEXA nr. 2 
la Hotă rd'rea Consilului Tude ţ ean Ialomi ţ a 

din 
DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de hivesti ţ ie: „Reabilitare pod peste canal de iriga ţ ii la Movilita pe 
DJ302" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si a  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inclusiv 

TVA 

T.V.A.) 
Valo  are  cu 

TVA 
Valo  are  

(fă r ă  TVA) 
LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 
Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului - - - 
1.2 Amenaj  area  terenului - - - 

1.3 
Amenaj id 	pentru 	protectia 
mediului 	ş i 	aducerea 	la 	starea 
initială  

- - - 

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

TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 
Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţ ilor necesare obiectivului 

2 Cheltuieli 	pentru 	asigurarea 
utilităţ ilor neces  are  obiectivului - - - 

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistent ă  tehnic ă  
3.1 Studiul - - - 

3.2 
Documentatii-suport 0 cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autoriza ţ ii 

- - 

3.3 Expertizare tehnic ă  - - - 
3.4 Certificarea 	performantei 

energetice si auditul energetic al 
clă dirilor 

- - 

3.5 Proieetare 162.184,88 30.815,12 193.000,00 
3.5.1 Tema de proiectare - - - 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - - 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie 

de avizare a 1ucr ă rilor de interven ţ ii 
ş i deviz general 

35.294,12 6.705,88 42.000,00 

3.5.4 Documentaţ iile tehnice necesare in 
vederea ob ţ inerii 
avizeloriacordurilor/ autoriza ţ ii1or 

6.722,69 1.277,31 8.000,00 

3.5.5 Verificarea 	tehnică 	de 	calitate 	a 
D.T.A.C., 	proiectul 	tehnic 	ş it 	a 
detaliilor de execu ţ ie 

23.529,41 4.470,59 28.000,00 

3.5.6 Project tehnie ş i detalii de execu ţ ie 96.638,66 18.361,34 115.000,00 



3.6 
achizitie 
Organizarea 	proceduriior 	de  

3.7 Consultan ţă  - - 
3.8 Asistentă  tehnic ă  16.806,72 3.193,28 20.000,00 

TOTAL CAPITOL 3 178.991,60 34.008,40 213.000,00 
Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investitia de bază  
4.1 Construc ţ ii ş i instala ţ ii 4.358.823,53 828.176,47 5.187.000,00 

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

cost 
4.358.823,53 828.176,47 5.187.000,00 

4.2 Montaj 	utilaj e, 	echipamente 
tehnologice ş i functionale - - - 

4.2.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.2.2 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

4.3 
functionale care necesit ă  montaj 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i  

4.3.1 Pentru care exist ă  standard de cost - - - 
4.3.2 

cost 
Pentru care nu exist ă  standard de  

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i 

montaj 	0 	echipamente 	de 
transport 

functionale 	care 	nu 	necesită  

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

cost - - - 

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

cost 
Pentru 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 4.358.823,53 828.176,47 5.187.000,00 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de ş autier 84.033,61 15.966,39 100.000,00 

5.1.1 Lueră ri 	de 	constmetii 	ş i instalatii 
aferente organiz ă rii de ş antier 

84.033,61 15.966,39 100.000,00 

5.1.2 Cheituieli 	conexe 	organiz ă rii 
ş antierului - 

_ 

5.2 Comisioane, 	taxe, 	cote, 	costul 
credituIui 

58.157,00 0,00 58.157,00 

5.2.1 
creditului b ă ncii finantatoare 
Comisioane 	ş i 	dobAnzile 	aferente  _ 

5.2.2 Cota aferent ă  1SC pentru controlul 
calit ă tii lucră rilor de constnictii 

26.435,00 0,00 26.435,00 



5.2.3 Cota aferent ă  ISC pentru controlul 
statului 	in 	amenajarea 	teritoriului, 
urbanism 	si 	pentru 	autorizarea 
lucră rilor de constructii 

5
'
287

'
00 0,00 5.287,00 

5.2.4 Cota 	aferent ă 	Casei 	Sociale 	a 
Constructorilor — CSC 26.435,00 0,00 26.435,00 

5.2.5 Taxe 	pentru 	acorduri, 	avize 

construire/desfiintare 
conforme 	§i 	autorizatia 	de  

5.3 Cheltuieli diverse si neprevă zute 453.781,51 86.218,49 540.000,00 
5.4 

publicitate 
Cheltuieli 	pentru 	informare 	si  

TOTAL CAPITOL 5 595.972,12 102.184,88 698.157,00 
Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologiee si teste 
6.1 

exploatare 
Preg ă tirea 	personalului 	de  

6.2 Probe tehnologice si teste - - 
TOTAL CAPITOL 6 0 0 0 

TOTAL GENERAL 5.133.787,25 964.369,75 6.098.157,00 
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.442.857,14 844.142,86 5.287.000,00 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 6.098.157,00 
buget de stat 6.036.157,00 

buget local 62.000,00 

Preturi fă ră  TVA Cu standard de cost F ă ră  standard de cost 
Valoare CAP. 4 - 4.358.823,53 

Valoare investitie - 5.133.787,25 
Cost unitar aferent investitiei - 5.133.787,25 

Cost unitar aferent investitiei (EURO) - 1.037.757,68 

Data 11.10.2021 
Curs Euro lEUR = 4,9470 lei 

Valo  are de referintă  pentru determinarea 
incadră rii in standardul de cost (locuitori 

beneficiari/locuitori echivalenti 
beneficiari/km) 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
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Nr. 	.200U-   din  Oćf.02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
proiectul de hoteirtire privind modificarea Hot ă rcirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 212 din 

28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare ş i a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302" 

Prin proiectul de hoteireire supus dezbaterii se propime Plenului Consiliului Juderean 
Ialomita aprobarea modificdrii Hoteirdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 212 din 28.10.2021 
privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii 
"Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302". 

Dupei intrarea in vigoare a Ordonanţei de Urgenţ ei a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Progratnului National de Investitii "Anghel Saligny" ş i Normelor metodologice, 
6-probate prin Ordinul nr. 1333/2021, a fast depusa cererea de finantare yi devizul general estimativ 
pentru obiectivul de investi ţ ii "Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302 ". 

Devizul general estimativ a fast into emit in baza valorilor prey eizute in anexa la Hoteiriirea 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 92 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentei 
obiectivului de investitii " Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302". 

De la data adopt arii de ccitre plenul consiliului judetean a hoteireirilor de mai sus peinei in 
prezent s-au inregistrat creş teri ale preturilor materialelor in constructii, determinate de cresterea 
preturilor la comb ustibili, gaze naturctle ş i energie electricei. Astfel cei a fost necesarei revizuirea 
valorii cheltuielilor estimate pen tru constructii montaj si implicit a devizului general estimativ. 

In  Raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate aspectele de naturei tehnico-economicei 

necesctre susţ inerii proiectului de hottirdre. 
Constateind că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialomita adoptarea hotdreirii in forma ş i conţ inutul prezentate în proiect. 

Conaillul Judatean lalomIta 

Tehnoredactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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r6   

Raport 
la proiectul de hotarire de modificare a HCJ nr. 212/28.10.2021 privind aprobarea Cererii 
de finan ţ are 0 a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod 

peste canal de iriga ţ ii la Movili ţ a pe DJ302" 

Dintre priorit ă tile de dezvoltare ale Judetului Ialomi ţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modernizarea podurilor aflate in adrninistrare, asigur ă ndu-se astfel cre ş terea 
gradului de sigurant ă , a cireulatiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judetean Ialomita a 
identificat necesitatea execut ă rii lucr ă rilor de reabilitare a podului peste canalul de irigatii la 
Movilita pe DJ302. 

În data de 03.09,2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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 iriga ţ ii la Movilita pe DJ302", in care, dintr-o 
eroare, tipul investitiei a fost selectat gre ş it. Astfel, in loc s ă  se specifice c ă  acesta este obiectiv 
de investitii nou, s-a inscris faptul c ă  ar fi obiectiv de investitii in continuare. 

Totodată  a fost depus i Devizul general estimativ intocmit pe baza valorilor estimate 
din Nota conceptual aprobat ă . prin HCJ nr. 92/25.06.2020. intruc ă t valorile din Nota 
conceptual ă  an fost actualizate se irnpune necesitatea modific ă rii Devizului general estimativ 

Cererea de finantare i Devizul general estimativ an fost aprobate prin HCJ nr. 
212/28.10.2021 pentrii obieetivul de investitii „Reabilitare pod peste canal de iriga ţ ii la 
Moviliţ a pe DJ302". 

Conform art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1333/22.09.2021 emis de MDLPA, în 
vederea includerii la finantare prin program, U.A.T. Jude ţ al Ialomita a transmis la autoritatea de 
management a acestui program national unn ă toarele 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 Normele metodologice aprobate 
prin Ordinul nr. 1333/22.09.2021 ernis de MDLPA; 
- Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita pentru aprob  area Cererii de finantare ş i a Devizului 
general estimativ. 

Av ănd in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea 
modifică rii HCJ nr. 212/28.10.2021 astfel: 
1) Anexa nr. 1 la pet, 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE 

INVESTITII, la rubrica Tip investitie va fi: „- obiectiv de investiţ iri non" in be de „obiectiv 



de investitii in continuare", la rubrica Valoarea totală  a obiectivului de investifii va fi 
6.098.157,00 in be de 3.413.000,00 si la rubrica Valoarea solicitată  de la bugetul de slat va 
fi 6.036.157,00 in be de 3.351.000,00. 

2) Se inlocuie ş te anexa nr. 2 cu cea anexat ă  prezentului raport tar con ţ inutul art. 1 alin. (2) va 
avea urm ă torul cantinut: „ Valoarea totală  estimativă  a obieetivului de investitii este de 
6.098.157,00 lei cu TVA, din care 6.036.157,00 lei cu TVA de la bugetul de stat suma de 
62.000,00 lei cu TVA de la bugetul Juderului Ialomita." 

Anex ă m: 
- Anexa I Cererea de finanţ are, 
- Anexa 2 Deviz general, 
la proiectul de hot ă ră re in vederea suptmerii analizei si dezbaterii in plenul Consiliului Judetean 
Ialomi ţ a. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

intoctnit, 
Traian TASTAMAN 
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