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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârile Consiliului Județean Ialomiţa  

nr. 206/28.10.2021 și nr. 208/28.10.2021 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 3412/2022 - G din 08.02.2022  al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând : 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 206/28.10.2021 privind  aprobarea 

Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 208/28.10.2021 privind aprobarea 
Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”; 

- Raportul de specialitate nr. 3457/2022 – O din 08.02.2022 al Direcţiei Investiții 
și Servicii Publice;   

- Avizul nr. 3554/2022 - O din 08.02.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 3522/2022 - A din 08.02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare – Programul national de investiții 

”Anghel Saligny”  la Hotărârile Consiliului Județean Ialomiţa nr. 206/28.10.2021 și nr. 
208/28.10.2021 se modifică după cum urmează: 

 
1. La numărul curent 2 – Datele de identificare ale obiectivului de investiții, tipul 

investiției ”obiectiv de investiții în continuare” se modifică și se înlocuiește cu ”obiectiv 
de investiții nou”. 

 
Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiții și Servicii Publice, și spre 
știință  Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 

           PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                         Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                           Adrian Robert  IONESCU    
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