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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea Hottiretrii Consiliului Judetean lalomita nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea
Cererii de flnantare $i a devizului general estimativ pen tru oblectivul de investipi "Modernizare
drum judetean D1201, Tronson Orezu (intersectie MOM— Plersica — Bordu$elu (ie$ire localitate)
— Tronson II km 37+816 — km 46+908n

Consiliul Judetean lalomita,
Avănd în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 31130 /2022 - pi din
.02.2022 a Preşedintelui Consiliului
Judetean
Examin ănd:
Hotărărea Consiliului Judetean lalomita nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de
finantare şi a devizului general estimativ pen tru obiectivul de investirii "Modemizare drum juderean
DJ201, Tronson Orezu (intersectle DJ2018) Piers/ca — Bordu şelu (ieşire localitate) — Tronson II km
37+816 — km 46+908";
- solicitarea de clarificări nr. 168 din 26.01.2022 a Direcriei Generale de Dezvoltare Regionala
şi Infrastructure' din cadrul Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Pu/Mice şí Administratiei;
Raportul de specialitate nr. 343 /2022 din
.02.2022 al Directiei Investitii şi
Servicii Pub/ice;
Avizul nr.
/2022 din
.02.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
Avizul nr.
/2022 .02.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
din
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism,
Tn conformitate Cu:
- prevederile Ordonanrei de Urgenra a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investilli "Anghel Saligny";
prevederile Ordinului Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Puiblice i Aciministratiei nr. 1.321
din 20 septembrie 2021 pen tru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit a) - c) din Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 95/2021 pen tru
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny";
prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pen tru
punerea "in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 9512021 pen tru
aprob area Programului national de investiVi "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 95/2021;
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prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantyle pub/ice locale, Cu modific ările 5i
cornpletdrile ulterioare;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) 51 alin. (3)/it. f) din Ordonanto de Urgent(' a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 5i cornpletdrile ulterioare;
- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, Cu modificdrile şi coniplettirile
ulterioare;
- prevederile art, 45 şi art. 47 din Regulomentul de organizare 51 functionare a Consiliului
Judetean lalomi ţa, aprobat prin Hatdreirea Cans:11114W Judetean lalamita nr. 46 din 30.03.2021, cu
modificdrile şi completdrile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din Ordananta de Urgento a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificdrile 51 cornpletdrile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.I Art. 2 al/n, (2) la Hotdreirea Consiliului Judetean lalomita nr. 215/28.10.2021 privind
aprobarea Cererii de finantare 5i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii
"Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piers/ca Bordu şelu
(ieşire localitate)—Tronson II km 37+816— km 46+908" se modified şi va avea urrnâtorul cuprins:
"(2) Valoarea total d estimative,' a investitiei este de 37.836.201,60 lei cu TVA,
din care:
- sumo de 34.952,331,80 lei cu TVA este asigurata de la bugetul de stat,
- suma de 2.883.869,80 lei cu TVA este asigurat ă de la bugetul judetului lalomita."
Art.I1 Anexele nr. 1 şi 2 la Hotdreirea Consiliului Judetean laiomita nr. 215/28.10.2021 se
modified şi se Inlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac pane integrantd din prezenta hotdreire.
Art.III Prin grija Secretarului general al judetului
prezenta hotăretre se va comunica,
spre ducere la fndeplinire, Directiei Investitii 5i Servicii Pub/ice, Directiei Buget Finante şi Directlei
Achiziţii şi Patrimoniu ,si, spre ştiintd, Institutiei Prefectului —Judet-ul lalomita, urmdnd a fi publicat6
pe site-ul Consiliului Judetean lalomita Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PROEDINTE,
MARIAN PAVEL

AVIZAT
Secretarul General al Judefului lalomita
ADRIAN - ROBERT IONESCU

Rd/Oc

HAM
2 ex.
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ANEX4 Nr.1 la Hoarcirea Consiliului Judeţean Ialorniţa

CERERE DE FINANTARE
Programul national de investitii „Anghel Saligny"

1. iNREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
MINISTERUL DEZVOLTĂ RII, LUCRĂ RILOR PUBLICE 51
U . A .T.: JUDETUL:
ADMINISTRATIEI
Nunn ă r/data
inregistrare: (Se
(Se completeaz ă num ă rul de Inregistrare de la registratura
connpleteaz ă nunn ă rul Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Administratiei.)
de că tre U.A.T.)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar
Judetu1 Ialomita
(U.A.T./A.D.I.):
" Modemizare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersectie
Denumirea obiectivuluiDJ201B) — Piersica — Bordu şelu (ie ş ire locantate) - Tronson II km
de investitii:
37+816 — km 46+908"
- project cu o singur ă categorie de investitie;

Tip project:

•
Categoria de
investitie:

Tip in
vestitie:
Amplasament:
Durata de
implementare a
obiectivului de
investitii (luni):
Hotă ră rea consiliului
local/judetean de
aprobare/ Hot ă ră rea
A.D.I.

a) aliment ă ri cu ap ă ş i statii de tratare a apei (constructie
nou ă/extindere/reabilitare/nnodernizare);
b) sisteme de canaljzare şi statii de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvial ă ş i sisteme de captare a apelor pluviale
(constructie nou ă /extindere/reabilitare/modernizare);
c) drumurile publice (constructie
nouS/extindereireabilitare/modernizare);
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie
nou ă /extindere/reabilitare/nnodernizare),
- obiectiv de investitii nou;
(stră zi/DC/DJ/etc., iocalitate, U.A.T.)
DJ 201, Orezu, Piersica, Bordu şelu;
(perioada exprimat ă in luni cuprins ă intre data aprob ă rii notei
conceptuale ş i data incheierii procesului-verbal privind adnniterea
receptiej finale)
72 Iuni;
(nunn ă r/dat ă )

Valoarea totala a
obiectivului de
investitii:
Valoarea solicitat ă de
la bugetul de stat:
Valoarea finantat ă de
la bugetul local:
Valoare calculat ă
.
conform standardului
de cost

(Se va prezenta valoarea in
37,836.201,60

lei cu TVA.)

(Se va prezenta valoarea in lei Cu TVA.)
34.952.331.80
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
2 883 869,80
(Se va prezenta valoarea in lei fă ră TVA.)
25.086.166,63

(Se va prezenta valoarea in lei fă ră TVA.)
lei/km sau locuitor sau locuitor echivalent
2.759.147,23
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
a) Pentru aliment ă ri cu apa ş i statii de tratare a apei:
- lungime retea de distributie•
rnetri;
- num ă r locuitori deserviti (beneficiari directi).
;
- sursa de ap ă : noubjexistent5;
- rezervor de inmagazinare: nou/existent;
- statie de tratare a apei: nou ă / existentă .
b) Pentru sistenne de canalizare ş i statii de epurare a apelor uzate:
- tip retea; ape uzate/pluviaiNmixt5;
- lunginne retea de canalizare (colectare):
metri;
nunn ă r locuitori echivalenti (beneficiari directi)•
;
- statie de epurare: nouNexistent5.
c) Pentru drunnurile publice:
- tip drum; drum judetean
- clas ă tehnic ă : Clas ă tehnic ă IV;
- lungime drum: 9092 metri;
- lucră ri de consolidare: nu;
- lucră ri pentru asigurarea accesului la proprietă ti: da;
- trotuare: da;
- locurile de parcare, oprire ş i stationare: da;
- num ă r poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: -;
- bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- alte lucr ă ri de artă : nu.
d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip:
- drumul pe care este amplasat/clas ă tehnică : drum judetean/drum connunal/drumuri
publice din interiorul localitatilor;
- num ă r obiecte: .....;
- lungime .
nnetri;
- num ă r deschideri:
;
- l ă tinne:
. .metri.
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa po ştal ă a solicitantului (Se va compieta adresa po ştal ă a sediului principal.
Strada: Plata
Nunn ă r: 1
Cod po ştal: 920032
Revolutiei
Localitatea:
Judetul: Ialomita
Cost unitar aferent
investitiei (calculat)

Reprezentantul legal al solicitantului: MARIAN PAVEL
Nunne şi prenume: MARIAN RAVEL
Functie: PRE Ş EDINTE CONSILIU JUDETEAN
Num ă r de telefon fix: 02432302000/0243230250
Num ă r de telefon mobil:
Adres ă poş tă electronică (obligatoriu): cji@cicnetro
Persoana de contact: Brates Joshua
Nunne şi prenume: Brates Joshua
Functie:Consilier
Num ă r de telefon: 0243230200/0243230250
Adres ă po ş tă electronică : cji@cicnet.ro

Subsennnatul, MARIAN RAVEL, avSnd functia de PRESEDINTE, in calitate de
reprezentant legal al U.A.T. JUD.IALOMITA, judetul IALOMITA,
confirm că obiectivul de inyestitii 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 institutii de credit sau institutii financiare interne sau
internationale,
confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanta de urgent ă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel
Saligny",
confirm c ă informatiile incluse in aceast ă cerere
documentele anexate sunt corecte.

ş i detaliile prezentate in

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 intSrziat.
Pre şedinte,
Nume ş i prenume
Semn ă tu ra

MARIAN PAVEL

Anexa nr. 2.1
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie "NIODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ201, TRONSON OREZU (INTERSECTIE DJ201B)
PIERSICA - BORDUSELU (IESIRE LOCALITATE) -TRONSON II km37+816 - km 46+908"
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Nr.34 30 /2022 -ti din 0402.2022

REFERAT DE APROBARE
la prolectul de hoteir'dre privind modificarea Hot 6rewil Consiliului Judetean lalomita nr.
215/28.10.2021 privind aprobarea Cereril de finantare $i a devizuhd general estitnativ pentru
obiectivul de investilli "Modemizare drum judetean D1201, Tronson Orezu (intersectie D12018) —
Piersica Bordwlu (le$ire localitate) Tronson 11km 37+816- km 46+908"

Prin proiectul de hotel rare supus dezbaterii se pro pune Plenului Consiliului Judetean lalomita
modificarea Hotăreirii Consiliului Judetean lalomita nr. 215 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii
de finantare 0 a devizului general estimativ pen tru obiectivul de investitii "Modernizare drum
judetean D.1201, Tronson Orezu (intersectle D.120113) Piers/ca — Bordu ş elu Ceske localitate)
Tronson 11 km 37+816 — km 46+908".
Tn data de 3 septembrie 2021 a in trot in vigoare Ordonanta de Urgent(' a Guvemului nr.
95/2021 pen tru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", iar la data de 22
septembrie, si Norm ele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1333/2021.
Pen tru introducerea obiectivului de investitii în cadrul Programului National de Investitii
"Anghel Saligny", potrivit prevederilor art. 6 alin.(1) lit, a) si b) din Ordinul nr. 1333/2021, Consiliul
Judetean lalomita, in calitate de aplicant/beneficiar, a transmis Ministerului Dezvolt ării, Lucrarilor
Pub/ice Administratlei Hotărărea Consiliului Judetean lalomita nr. 215 din 28.10.2021 prin care s-a
aprobat Cererea de finantare si devizul general estimat al proiectului, conform modelelor prev ăzute
în anexele Ordinului nr. 1333/2021.
Urmare a solicitării de clarificări nr. 168 din 26.01.2022 a Directlei Generale de Dezvoltare
Regional(' si Infrastructure, este necesar ă actualizarea informatiilor din cuprinsul cerrii de finantare
căt si din devizul general estimativ intruc ăt, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordinul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Puiblice şi Adrninistratiei nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) c) din Ordonanta de urgent(' a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii "Anghel Saligny", standardele de cost aferente obiectivelor de investitii prev ăzute la art. 4
alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgent(' a Guvemului nr. 95/2021 se determin ă prin raportarea
valorii obiectivului de investitii, far(' TVA, la lungimea preconizat ă ş i sunt stabilite pen tru tipuri de
drum.
În acest context, prin proiectul de hot ărtre se supune aprob ării modificarea Cererii de
finantare pen tru realizarea proiectului "Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu
(intersectie MOM) — Piersica — Borduselu (iesire localitate) Tronson 11 km 37+816 — km 46+908",
pe de o parte, precum si modificarea devizul general estimativ, dup ă cum urmeaz ă :
Cons Ilul Judetean lalomita
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valoarea totalb a investitiei: 37.836.201,60 lei cu TVA;
- valoarea de la bugetul de stat: 34.952.331,80 lei cu TVA;
valoarea de la bugetul judeplui lalomita: 2.883.869,80 lei cu TVA.
În Raportul directiei de specialitate sunt detaliate şi celelalte aspecte de natur6 tehnicoeconomica' necesare sustinerii proiectului de hotareire.
Constaternd cň sunt fndeplinite condiVile de legalitate si oportunit ate, propun Consiliului
Juderean lalomita ado ptarea hot6r6rii rn forma si continutul prezentate fn proiect.

Redartat,
Haimana Ana-Morla
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Raport
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la proiectul de hot ărare privind aprobarea modificarii HotArfirii Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr 215/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finan ţare şi a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investi ţii " Modernizare drum jude ţean DJ201, Tronson Orezu
(intersectie DJ201B) Piersica Bordu şelu (ieş ire localitate) - Tronson II km 37+816 — km
46+908"

Dintre priorităţile de dezvoltare ale jude ţului Ialemiţa, una dintre cele mai importante este şi
modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea cireulatiei pe drumurile jude ţene in conditii de
sigurantă i confort.
Astfel Consiliul Judetean Ialomita a identificat necesitatea executkii de lucr ări pentru modernizare
drum judetean DJ 201 Tronson Orezu ( intersectie DJ201B) - Piersica - Borduselu ( iesire
localitate) Tronson II kin 37+816 — km 46+908. Lungimea DJ 201, tronsonul II- km 37+816 — km
46+908 este de aproximativ 9092 m.
'In data de 3.09.2021 a intrat Tn vigoare Ordonan ţa de Urgenţ a a Guvernului nr.95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investi ţii „Anghel Saligny".
Conform Art.6 din cadrul Ordinului MINISTERULUI DEZVOLT ĂRII, LUCRARILOR PUBLICE
Ş I ADMINISTRATIEI nr. 1.333 din 22.09.2021 privind aprobarea Nor aielor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent ă a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny", in vederea includerii la finan ţare prin program,
Consiliul Judetean Ialomi ţa a transmis cerearea de finan ţare şi devizul general estimativ pentru
obiectivul de investiţii.
A fost elaborata Documenta ţia de Avizare a Lucr ărilor de Intervenţie, iar indicatorii tehnicoeconornici au fast aprobaţi prin Hotărarea Consiliului Jude ţean nr.177 din data de 23.09.2021 pentru
obiectivul de investitii: " Modernizare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)
— Piersica - Bordiqe1u (iesire localitate) Tronson II km 37+816 — km 46+908".
Unnare a solicitării de clarificări nr.168/26.01.2022 a Directie Generale de Dezvoltare Regional ă şi
Infiastnictură, inregistrat ă la CJ Ialomiţa cu nr.2650/2022-0/31.01.2022, este necesar ă actualizarea
infohuaţiilor solicitate conform Ghid PNI Anghel Saligny atat in formularul cererii de finantare cat şi in
Devizului General estimativ.
Modificarea va fi realizat ă in forma mentionat ă mai jos:
Cererea de finanţare s-a intocmit conform Anexei nr.1 la Ordinul MINISTERULUI
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Ş I ADMINISTRATIEI nr. 1.333 din 22.09.2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonan ţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investi ţii "Anghel Saligny" şi a fost

modificatd pe baza informa ţiilor din clarifiedrile cu nr.168/26.01.2022 a Direetie Generale de Dezvoltare
Regionald i Infrastructurd, astfel :
- Valoarea total ă a obiectivului de investitii: 37.836.201,60 lei cu. TVA rdmdne neschimbatd;
- Valoarea solicitatd de la bugetul de stat: se modified si va avea valoarea de 34.952.331.80 lei cu
TVA
- Valoarea finan ţatd de la bugetul local: se modified si va avea valoarea de 2.883.869,80 lei cu TVA
- Valoarea investiţiei, calculatd conform standardului de cost: se modified si va avea valoarea de
25.086.166,63 lei fara TVA;
Costul unitar aferent investi ţiei: se modified si va avea valoarea de 2.759.147,23 lei fara TVA;
Devizul general estimativ intocmit conform modelului din Anexa 2.1, cu modificarile dup ă cum
unneazd
Valoarea totald a investitiei este de 37.836.201,60 lei cu TVA, r ămdne neschimbată, din care :
- suma de 34.952.331,80 lei en TVA este asigurat ă de la bugetul de stat
- suma de 2.883.869,80 lei cu TVA este asigurat ă de la bugetul local
Costurile aferente Cu standard de cost! Fara standard de cost sunt evidentiate astfel:
Cu standard de
cost

Preturi fărd TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investitiei
Cost unitar aferent investitiei (EURO)

Fara standard de
cost

19.735 170 00
25.086.166,0
2.759.147,23
557.561,18

Prin prezentul proieet de hotărăre se propune modifiearea Anexelor nr.1 şi 2 respectiv a Cererii de
finanţare şi Devizului General estimativ pentru obieetivul de investi ţil: " Modernizare drum jude ţean
D,1201, Tronson Orezu (intersec ţie DJ201B) — Piersica — Borduselu (iesire localitate) Tronson II km
37+816 — km 46+908 ".
Anexăm prezentului raport la proiectul de hotărăre in vederea propunerti analizei şi dezbaterii in plenul
Consiliului Judeţean Ialomiţa:
Anexa 1 - cererea de finanţare;
Anexa 2 - devizul general estitnativ;
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