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PROJECT DE HOTXR1RE NR

privind modificarea Hot ărării Consiliului Judetean Ialomita nr. 182/01.10.2021 privind
aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane si a indicatorilor tehnico —
economic!, faza executie luer5ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 201 Buesti — Ivăuesti — Ion Ghica Ciulnita
Cosâmbesti Mărculesti, km 57+000 — km 84+000"
Consiliul Judeţean
Avănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
12022-1 din
al Preş edintelui Consiliului
Judetean Ialomita,
Examinănd:
- Hotărărea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 182 din 01.10.2021 privind aprobarea devizului
general aetualizat, a devizelor pe 2 tronsoane şi a indicatorilor tehnico —economici, faza execu ţie
lucrări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare pentru obiectivul de investi ţii „Modemizare drum
judetean DJ 201 Bue şti — Ivăneşti — Ion Ghica — Ciulni ţa Cos ămbeşti — Măreuleşti, km 57+000 — km
84+000";
Dispozitia de şantier nr. 1/20.12.2021 inregistrat ă la Consiliul Judetean Ialomiţ a cu nr.
5586/2022-A din 01.03.2022;
- Raportul de specialitate nr. IWO ) /2022- &din
Directiei Investitii i Servicii
Publice;
- Avizul
/2022din
al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2022din
al Comisiei de urbanism, amenaj area
teritoriului, dezvoltare regional ă, proteeţia mediului i turism;
În conformitate Cu:
- prevederile Ordonan ţei nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor m ăsuri fiscalbugetare;
- prevederile art. 7 aim. (6) şi ale art. 10 aim. (4) din Hot ărărea Guvemului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi conţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferent
obiectivelor/proiectelor de investi ţii finantate din fonduri publiee;
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice, cu modific ările i complet ările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonan ţei de Urgent ă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltate local ă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 12 aim. (4) Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgent ă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locală, republicat, cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor
Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investi ţii i sumelor alocate acestora
pentru finanţ area Programului National de Dezvoltare Local ă pentru Judetul Ialomi ţa, în perioada
2017-2022, cu modifiedrile i cornpletările ulterioare;
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonan ţa de Urge*. a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare;

.-YJA

Cad FP -07-06, ed,2 vers,0

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgenţa a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare,
HOTĂRA$TE
Art.I Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomi ţa tat 182 din 01.10.2021 privind aprob area
devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane şi a indicatorilor tehnico —economici, faza
execuţie Iucrări, cu aplicarea coeficien ţilor de ajustare pentru obiectivul de investi ţii „Modemizare
drum judeţean DJ 201 Bue şti — Ivăneşti — Ion Ghica Ciulni ţa — Cosămbeşti — Mărculeşti, km 57+000
— km 84+000", se modified dupd cum urmeaz ă :
1. Articolul 1 se modified si va avea urm ătorul cuprins:
„Art.1 (1) Se aprobd devizul general actualizat, faza execurie lucrdri, cu aplicarea
coeficienţilor de ctjustare preveizuţi în Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30,08.2021, pentru
obiectivul de investi ţii „Modernizare drum juderean DJ 201 Buesti — lvdnesti — Ion Ghica —
Ciulniţa — Cos ămbesti — M ărcuksti, km 57+000 — km 84+000", prevdzut in anexa nr. 1 care face
parte integrantd din prezenta hotdrăre.
(2) Se aprobd principalii indicatori tehnico-economici, faza execuţie lucrdri, cu aplicarea
coeficien ţilor de ajustare prevazuri in Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 pentru
obiectivul de investi ţii prevazut la aim. (1) dupd cum urmeazd:
- valoarea totală a investiţiei: 40.577.107,57 lei cu TVA, din care:
Construcţii Montaj (C+M): 38.297.138,54 lei cu TVA."
2. Articolul 2 se modified i va avea urm ătorul cuprins:
„Art.2 (1) Se aprobci devizul general actucdizat, faza execulie lucrdri, cu aplicarea
coeficienţilor de ajustctre prevdzull in Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru
obiectivul de investi ţii „ Modernizare drum juderean DJ 201 Buesti Ivănesti — Ion Ghica —
Ciulniţa Coscimbesti Mdrculesti, km 57+000 — km 84+000" — Tronson KM 57+000 — KM
72+620, _prevdzut in anexa nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotă rdre.
(2) Se ctprobd principalii indicatori tehnico-economici, faza execu ţie lucrări, cu aplicarea
coeficien ţilor de ajustare prevcizuţi in Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru
obiectivul de investi ţii „ Modernizare drum judeţean DJ 201 Buesti lvdnesti — Ion Ghicct —
Ciulniţa — Costimbesti — Mdrculesti, km 57+000 — km 84+000" — Tronson KM 57+000 — KM
72+620, dupd cum urmează.
valoarea totcdci a investiţiei: 26.079.050,97 lei cu TVA, din care:
Construcţii Montaj (C+M): 25.006.981,60 lei cu TVA."
Prezenta hot ărare devine obligatorie şi îşi produce efectele de la data comunic ării.
ArtJII Prin grija Seeretarului General al Jude ţului Ialomiţa, prezenta hot ărăre se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Direc ţiei Investiţii i Servicii Publice, Direc ţiei Buget Finanţe i Direc ţiei
Achiziţii şi Patrimoniu, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului - Judeţului Ialomiţa, =nand a fi publicatd
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea Monitorul Oficial al jude ţului.

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al Judeului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Cod FP -07-06 ed.2 vers.0

la Hotărkea CJ lalomita nr.

din
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Devizul general
al oblectivulul de ł nvest l ţ li
"Modernizarea drumului Judetean 0J201 Buestl-lvanestklon Ghica-Ciulnita-Cosambestl-Marculestl, km 57+000-km
84+000, jud. lalomIta

Nr. crt .

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheitulell

Valoareaezelusiv
I
TVA)
Lel
3

1
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli entru obhnerea sl amenalarea terenulul
1.1
Oblinerea terenului
0,00
1.2
Arnenajarea terenulul
0,00
1.3
Arnenaj ă ri pentru protectia rnediului si aduccrea
0,00
terenului la starea !nitre16
1.4
Cheltulell pentru relocarea/protectia utilit ătilor
0,00
TOTAL CAPITOLUL 1
0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utIllt ătIlor necesare oblectivulul de InvestI51
2
Cheltulell pentru asigurarea utillt ă tlor necesare
0,00
oblectivului de Investitil
TOTAL CAPITOLUL 2
0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuiell pentru prolectare sl asIstent ă tehnică
3.1
Studil
21,900,00
3.1,1
Studil de Wren
21.900,00
3.1,2
Report privind impactul asupra medlulul
0,00
3.1.3
Alte stud! specifics
0,00
3.2
Documentatil-suport şl cheltuleli pentru obtinerea
14,570,00
de avlze, acorduri ş i autorizatii
3.2.1
Documentatii-suport şl cheltuleli pentru obtlnerea
500,00
de avize, acord xi şl autorizatil (TVA 0%)
3.2.2

Documentatil-suport şl cheltuieli pentru obtmerea
de avize, acorduri şi autorizatii (TVA 19%)

3.3
3.4

Expertiz ă tehnică
Certificarea performantei energetice ş i audltul
energetic al cl ă dirilor
Proiectare
Tem ă de proiectare
Studio de prefezabilitate
Studio de fezablitateldocumentatie de avizare a
lucră llor do interventi si deviz general
Decumentatlile tehnice necesare Tn vederea
obtineril avizelorlacorduriloriautorizatillor
Verificarea tehnic ă de calitate a proiectulul tehnic
şi a &tailor do executie
Proiect tehnic ş l detai đ de execuille
Organlzarea procedurilor de achizitie
Consultant ă
Managementui de priciect pentru obiectivul de
investitii
Auditul finaciar
Asistentă tehnică
AsIsterrjă tehnică din partea proiectantului
pa perioada de executie a lucră rilor
pentru participarea prolectantulul Is fazele Incluse
Tn programul de control al lucră rilor de executio,
avizat de către Inspectoratul de Stet In Const

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3,5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3,8.1
3.8.1.1
3.8.1.2

3.8.2
Didgentie de santer
TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru InvestItla de bug
4.1
Construcitil pi instalatil
4.1.1
1 Sistem rutier drum
4.1.2
2 Scurgerea apeior
4.1.3
3 Drum ail laterale
4.1.4
4 Stag de autobuz si parcari
4.1.5
5 Parapet
4.1.6
6 Reolementarl circulatie
4.2
Monte] utilaje, echipamente tehnologice ş i
functionale
4.3
Utlaje, echipamerte tehnologice ş i functionale
care necesită mortaj
4.4
Utlaje, echipamerte tehnologlce si functionale
care nu necesită montaj ş i echipamente de
transport
4.5
Dotarl
4.6
Active necorpora le
TOTAL CAPITOLUL 4

Valoarea (inclusiv TVA}

TVA
Lei
4

Lel
5

Bu get de stat
6

Buget local
7

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.161,00
4.161,00
0,00
0,00
2.768,30

26.061,00
26,061,00
0,00
0,00
17.338,30

26.061,00
26.061,00
0,00
0,00
17.338,30

95,00

595,00

595,00

14.070,00

2.673,30

16.743,30

16.743,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

220.763,10
0,00
0,00
29.292,86

41,944,99
0,00
0,00
5.565,64

262.708,09
0,00
0,00
34.858,50

38.877,84

7,386,79

46.264,63

9.700,00

1.843,00

11.543,00

11.543,00

142.892,40
24.920,00
242.900,00
242.900,00

27,149,66
4.734,80
46.151,00
46.151,00

170.041,96
29.654,80
289.051,00
259.051,00

170.041,96

0,00
198.500,00
7.000,00
4.000,00
3.000,00

0,00
37.715,00
1,330,00
760,00
570,00

0,00
236.215,00
8.330,00
4.760,00
3.570,00

0,00
236.215,00
8.330,00
4.760,00
3.570,00

191.500,00
723.553,10

36.385,00
137.475,09

227.885,00
861.028,19

227,885,00

32,182.469,36
24.701.554,15
5.542.815,97
702.340,55
277.833,09
192.442,13
765.483,47
0,00

6.114.669,18
4.693.295,28
1,053,135,03
133.444,70
52.788,29
36.564,00
145.441,86
0,00

38.297.138,54
29.394.849,43
6.595.951 00
835.785,25
330.621,38
229.006,13
910.925,33
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
32.182.469,36

0,00
0,00
6.114.669,18

0,00
0,00
38.297.138,54
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181.584,96

81.123,13

34,858,50
46.264,63

29.654,80
289.051,00
289.051,00

31.863.687,06
25.218.295,19
4.669.675 14
835.785,25

6.433.451,48
4.176.554,25
1.926.275,86
330.621,36

229.006,13
910.925,33

Devizul general
at oblectivulul de InvestIll
"Modernizarea drumulul Judetean DJ201 Buesti-lvanestl-lon Ghica-Clulnita-Cosambesti-Marculesti, km 57+000-km
84+000, Jud. lalomita

Nr. crt,

DenumIrea capltolelor 91 subcapltolelor de
cheltuiell

2
1
CARTOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organlzare de santier
Lucred de constructIi pentru organizarea
5.1.1
şantierulul
Cheltuieli conexe organIz ă ril santieruici
5.1.2
5.2
Comisloane, cote, take, costul ereditulul
Comisioanele şi dob ă nzile aferente creditului
5.2.1
Well finantatoare
Cota aferentş I SC pentru controlul calt ătli
5.2.2
lucră rllor de construed'
Cote aferentă ISC pentru controlul statului în
5.2.3
amenajarea teritorlului, urbanism şi pentru
autorizarea !ucră rilor de construed!
5.2.4
Cola aferentă Case' Soclale a Constructodlor CSC
5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme el
autorizatia de construire/desflintare
5.3
Cheltuiell diverse si neprev ăzute
Cheltuieli pentru informare ş i publicltate
5.4
TOTAL CAPITOLUL 5
CAPITOLUL 6
Cheltulell entru probe tehnologice Si taste
Preg ătirea personalului de exploataro
6.1
Probe tehnoiogice si testa
6.2
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL:
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.11

Valoarea (exclusiv
TVA)
Let
3

Valoarea (incluslv TVA)

TVA
Let
4

Buget de stat
6

Lei
5

Buget local
7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
378.577,20
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
378.577,20
0,00

378.577,20
0,03

172.080,55

0,00

172.080,55

172.080,55

34,416,11

0,00

34.416,11

34.418,11

172.080,55

0,00

172.080,55

172.080,55

0,00

0,00

0,03

0,00

874.255,16
0,00
1.252.832,37

166.108,48
0,03
166.108,48

1.040.363,64
COD
1.418.940,84

1.040.363,64
0,00

0,00
0,00
0,00
34.158.854,83
32.182.469,36

0,0 3
0,00
0,00
6.418.252,75
6.114.669,18

0,00
0,00
0,00
40.577.107,57
38.297.138,54

32,045.272,02

40.577.107,57
Beneflclar,
Consiliul Judetean lalomita
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8.531,835,55

la Ho-Cal-Area C7 Ialounta nr.

din
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Devizul general
al oblectivului de investitii
"Modernizarea drumului judetean DJ201 Buesti - Ivanesti - Ion Ghica - Clulnita Cosambesti - Marculesti,
km 57 + 000 - km 84 + 000, jud. lalomita
TRONSON KM 57+000 - KM 72+620
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuiell

Valoarea
(exclusiv TVA)
Lei
3

2
1
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
0,000
1.1
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
0,00
1.2
0,00
1.3
Amenaj ă ri pentru protectia mediului i aducerea
terenului la starea initial ă
Cheltuieli pentru relocarea/2rotectia udit ătilor
0,00
1.4
0,00
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ătilor necesare obiectivului de investitil
0,00
2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ătilor necesare
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2
0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistent ă tehnic ă
13800,00
3.1
Studil
13800,00
Studii de teren
3.1.1
0,00
3.1.2
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
0,00
3.1.3
9200,00
3.2
Documentatil-suport si cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri si autorizatii
Documentatii-suport si cheltuiell pentru ob ţinerea
250,00
3.2.1
de avize, acorduri ş i autorizatii (TVA 0%)
3.2.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri ş i autorizatil (TVA 19%)

3.3
3.4

Expertiz ă tennică
Certificarea performantei energetice si auditui
energetic al cl ădirgor
Proiectare
Tem ă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucră rilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare în vederea
obtinerii avizelor/acordurilorlautorizatillor
Verificarea tehnic ă de calitate a proiectului tehnic
ş i a detalillor de executie
Proiect tehnic ş i detail' de oxecutie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultantă
Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii
Auditul finaciar
Asistentă tehnică
Asistentă tehnică din partea proiectantukai
pe perioada de executie a lucră rilor

3,5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1
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Valoarea (inclusiv
TVA)
Lei
5

TVA
Lei
4

0,000
0,00
0,00

0,000
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2622,00
2622,00
0,00
0,00
1748,00

16422,00
16422,00
0,00
0,00
10948,00

47,50

297,50

8950,00

1700,50

10650,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

125339,06
0,00
0,00
23292,86

23814,42
0,00
0,00
4425,64

149153,48
0,00
0,00
27718,50

24500,00

4655,00

29155,00

6100,00

1159,00

7259,00

71446,20
12460,00
121450,00
121450,00

13574,78
2367,40
23075,50
23075,50

85020,98
14827,40
144525,50
144525,50

0,00
124400,00
4400,00
2500,00

0,00
23636,00
836,00
475,00

0,00
148036,00
5236,00
2975,00

jr .

Devizul general
al obiectivului de investitil
"Modernizarea drumului judetean DJ201 Buesti Ivanesti - Ion Ghica - Clulnita - Cosambesti - Marculesti,
km 57 + 000 - km 84 + 000, jud. lalomita

Nr. crt.
1
3.8.1.2

TRONSON KM 57+000 - KM 72+620
Valoarea
de
Den umirea capitolelor siubcapitolelor
s
(exclusiv TVA)
cheltuieli
Lei
2
3
1900,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
Tn programul de control al lucrărilor de executie,
avizat de către Inspectoratul de Stet Tn Const

3,8,2
Didgentie de şantier
TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuiell pentru investitia de bază
4,1
Constructii si instalatii
4.1.1
1 Sistem rutier drum
4.1.2
2 Scurgerea apelor
4.1.3
3 Drumuri laterale
4.1.4
4 Statil de autobuz si parcari
4.1.5
5 Parapet
4.1.6
6 Reglementari circulatie
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ş i
functionale
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesită montaj
4.4
Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale
care nu necesit ă montaj şi echipamente de

Valoarea (inclusiv
TVA)
Lei
Lei
.
4
5
2261,00
361,00

TVA

120000,00
406649,06

22800,00
77263,32

142800,00
483912,38

21.014.270,25
18.008.942,98
1.972.451,20
387.360,49
113.122,12
103.284,66
429.108,79
0,00

3.992.711,35
3.421.699,17
374.765,73
73.598,49
21.493,20
19.624,09
81.530,67
0,00

25.006.981,60
21.430.642,14
2.347.216,93
460.958,99
134.615,33
122.908,75
510.639,46
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
21.014.270,25

0,000
0,000
3.992.711,35

0,000
0,000
25.006.981,60

0,00
0,00

0,01
0,00

0,01
0,00

0,00
231.156,97
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
231.156,97
0,00

105.071,35

0,00

105.071,35

21.014,27

0,00

21,014,27

105,071,35

0,00

105.071,35

0,00

0,00

0,00

300.000,00
0,00
531.156,97

57.000,00
0,00
57.000,01

357.000,00
0,00
588.156,99

transport

4.5
Doted
Active necorporale
4.6
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1
Organizare de santier
5.1.1
Lucră ri de constructii pentru organizarea
santierului
5.1.2
Cheltuiell conexe organiz ă ril santierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1
Comisioanele ş i dob ă nzile aferente creditutui
b ăncii finantatoare
5.2.2
Cota aferentă I SC pentru controlul calit ătil
lucră rilor do constructii
5.2.3
Cota aferentă ISO pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism ş i pentru
autorizarea lucră rilor de constructli
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 5.2.4
CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i
autorizatia de construire/desfiintare
5.3
Cheltuiell diverse si neprevăzute
5.4
Cheltuieli pontru informaro ş i publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5
5.2.5
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\nexa Nr

Devizul general
al obiectivului de investitii
"Modernizarea drumului judetean DJ201 Buesti Ivanesti - Ion Ghica - Ciulnita Cosambesti Marculesti,
km 57 + 000 - km 84 + 000, jud. lalomita
TRONSON KM 57+000 — KM 72+620

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

2
1
CAPITOLUL 6
Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste
6.1
1Pre ătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi tests
6.2
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL:
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

Valoarea
(exclusiv TVA)
Lei
3

0,00
0,00
0,00
21.952.076,28
21.014.270,25

TVA
Lei
4

0,00
0,00
0,00
4.126.974,68
3.992.711,35

Proiectant,

Beneficiar,
Consillul Judetean lalomita
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Valoarea (inclusiv
TVA)
Lei
5

0,00
0,00
0,00
26.079.050,97
25.006.981,60
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REFERAT DE APROBARE
al prolectului de hotărAre privind modificarea Hot ărării Consiliului Judetean Ialomita nr.
182/01.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane si a
indicatorilor tehnico — economici, faza executie lucr ări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, pentru
oblectivul de investitii „Modernizare drum judetean DJ 201 Buesti Iv ănesti — Ion Ghica Ciulnita —
Cosămbesti — Mărculesti, km 57+000 — km 84+000"

Prin proiectul de hotărare supus dczbaterii se propune modificarea Hot ărarii Consiliului Judetean
Ialomiţa nr. 182/01.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane ş i a
indicatorilor tehnico — economici, faza executie lucr ări, cu aplicarea coeficien ţilor de ajustare, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 201 Bue şti Ivăneşti — Ion Ghica Ciulni ţa —
Cosambe şti — Mărculeşti, km 57+000 — km 84+000".
Partea din drumud judetean DJ 201 supus moderniz ării, asigură legătura intTe localit ăţile Bue şti ş i
Mărculeşti. in prezent, starea de degradare a acestui sector de drum a impus demararea procedurilor legale
de reabilitare. in acest sens, obiectivul de investi ţii „Modernizare DJ 201 Bue şti-Ivăneşti-Ion Ghica-Ciulni ţaCos ămbeşti-Mărculeşti Km 57+000 — Km 84+000" a fast inclus in lista obiectivelor finan ţate prin
Pro gramul National de Dezvoltare Local ă conform contractului de finantare nr. 2651/13.11.2017 incheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale ş i Administratiei Pubhce, actual Ministerul Dezvolt ării, Luerărilor Publice
ş i Administraţiei.
Reabilitarea acestui obiectiv de investiţii va conduce la fluidizarea traficului rutier si imbun ătătirea
conditiilor de transport din zond, sporind, in acela şi timp, gradul de siguranţă a circulaţiei. De asemenea, un
efect important al reabilit ării îl constituie ş i reducerea costurilor cu reparatiile pe termen scull şi mediu ale
drumului judeţean în cauză .
In anul 2016 a fost demarat ă procedura legal ă de implementare a proiectului investitional de
tnodernizare a drumului judetean. Astfel, prin Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 53/20.10.2016, sau aprobat Documenta ţia de Avizare a Lucr ărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) i principalii indicatori telmicoeconomici, faza DALI, iar prin hot ărărea nr. 140/30.10.2019 s-a aprobat devizul general actualizat şi a
indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE at ăt pentru intregul obiectiv cat i pentru fiecare tronson in
parte, respectiv tronson KM 57+000 — KM 72+620 şi tronson KM 74+852 — KM 84+000.
Ca urmare a finaliz ării achiziţiel publice ş i incheierii contractelor de lucr ări pentru cele 2 tronsoane,
potrivit prevederilor art. 10 aim. (4) lit. c) din Hot ărărea Guvernului nr. 90772016 privind etapele de
elaborare i con ţ inutul-eadru al documentatiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, au fost aprobate devizul general actualizat, devizele pe 2 tronsoane şi
indicatorii telmico —economici, faza execu ţie lucrări, pentru obiectivul de investiţ ii „Modernizare drum
judeţean DJ 201 Buesti — Ivdnesti — Ion Ghica — Ciulni ţa Cosărnbeşti — Mărculeşti, km 57+000 — km
84+000" prin Hot ărarea Consiliului Tudetean Ialomita nx. 57 din 30.03.2021.
Prin publicarea Ordonantei Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor mAsuri
fiscal-bugetare a devenit necesar ă actualizarea devizelor ş i a indicatorilor tehnico-economici cu faza
execuţie lucrări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, prev ăzuţi in această ordonanţd, pentru a acoperii
creşterea costurilor cu materialele de construc ţii, numai in cazul contractelor care nu aveau prev ăzută
formula de ajustare a pretului contractului sau dac ă exista o asemenea formul ă să nu fie stabilit ă o perioadă
de la care aceasta se aplic ă.
Conalllul Judetean ialomita
glign1111
10000109096

Astfel, prin Hot ărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 182/01.10.2021 au fost aprobate devizul
general actualizat, devizele pe 2 tronsoane i indicatorii tehnico — economici, faza executie lucr ări, cu
aplicarea coeficientilor de ajustare, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum judetean DJ 201
Bueşti — Ivănesti — Ion Ghica Ciulnita Cos ămbeşti Mărculeşti, km 57+000 — km 84+000",
În urma emiterii Dispozitiei de ş antier nr. 1 din 20.12.2021, Inregistrat ă la sediul Consiliului Judetean
Ialomita sub nr. 5586/2022-A din 01.03.2022 şi a Ordinului administrativ nr. 1 din 02.03.2022 potrivit
căruia Antreprenorul va implementa prevederile dispozitiei de şantier nr. 1120.12.2021, a fost actualizat
devizul general estimativ, preeum i devizul pentru tronsonul KM 57+000 — KM 72+620 in care au fost
incluse luer ările suplimentare determinate de emiterea dispozitiei de şantier.
In raportul directiei de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Ialomita, în devizul general actualizat şi In anexele 1-2 ce insotesc proiectul de hot ărdre sunt prezentate
detaliat, pe capitole ş i subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investifi.
Constatănd c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate i opottunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hot ărării in forma ş i continutulprezentate in proiect.
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Raport
la proiectul de hottIrdre privind rnodificarea Hoteirdrii nr.182701 .10.2021 de aprobare a
actualizării devizului general, a devizelor pe dou ă tronsoane si a indicatorilor tehnicoeconomici, faza execu ţie lucrciri Cu aplicarea coeficienrilor de ajustare, pentru obiectivul de
investiţii "Modernizare DJ 201 Bueşti-Ivdne şii-Ion Ghica-Ciulnita-Cosambefti-M ărculeşti

km 57+000 - km 84+000"

Obiectivul general ca urmare a realizării proieetului este: reabilitarea re ţelei de drumuri
judetene i asigurarea unui trafic in conditii de sigurantă;
Obiectivul specific: prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zonă, se creeaz ă
premisele unor noi oportunităti pentru populatie, agen ţi economiei, colectivit ătile regionale, locale şi

se realizez ă legături eficiente intre centre urbane şi regiuni periferiee.
- Beneficiar: JUDE ŢUL Ialomita ;
Sursa de finantare: Obiectivul de investitii este finantat atat de la bugetul de stat
(Programul National de Dezvoltare Local ă Etapa II) cat şi de la Bugetul Local;
Avand in vedere:
Hotărarea Consiliului Jucletean Ialomita nr.182/01.10.2021 de aprob are a actualizării
devizului general estimativ,, a devizelor pe două tronsoane şi a indicatorilor tehnieoeconomiei, faza executie lucr ări cu apliearea coeficientilor de ajustare, pentru
obiectivul de investitii "Modemizare DJ 201 Bueşti-Ivăneşti-Ion Ghica-CiulnitaCosămbeşti-Mărculeşti km 57+000 - km 84+000";
Prevederile Legii 273/2006 — legea finantelor publiee locale;
Prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvemului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Local ă cu modific ările i completările ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regional; Administratiei Publice
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obieetivelor de investitii
sumelor alocate acestora pentru finantarea Prograrnului National de Dezvoltare Local ă
pentru Judetul Ialomita, in perioada 2017-2022, cu modific ările i completările
ulterioare;
Conaillut Judetean lalomita

10000115855

Intrarea in vigoare a Ordonanţei de Guvern nr,15130.08.2021 — privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare, potrivit c ăreia pentru obiectivele de investiţii finanţate

integral sau partial din fonduri publice, pre ţul contractelor de achiziţie public ă se
ajustează prin actualizarea preţurilor aferente materialelor de construcţii;
Specificaţiile tehnice emise de Proiectantul — SC Secom Trust Engineerinng SRL, prin
Dispoziţia de şantier nr.1/20.12.2021 , inregistrat ă la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr,
5586 12022-A din 01.03.2022 ,dispune:
• Soluţia din proiectul tehnic aplicabil ă pe tronsonul km57+600 - km 63+100 se va
aplica şi pe tronsonul km 63+100 — km 72+620.
Soluţia care se va aplica pe sectorul de drum afectat este următoarea:
- 4cm BA16 nil 50/70 strat de uzură
- 6cm+2r BAD 22.4 leg 50/70
- 15cm strat de piatră spartă amestec optimal
- Frezarea straturilor existente

• Sant pereat tip A = L 4882m. Sc renunţă la 3810m de şanţ pereat. Pe sectoarele unde
se aplică acesta se va realiza şanţ de pământ conform planşei de detaliu 1/8 din cadrul
proiectului tehnic de execuţie. Lungimea de 1072m de şanţ pereat r ămas se va realiza
in dreptul acceselor la proprietăţi, lm amonte şi Im aval
• Sant pereat tip B L — 4510m. Se renunţă pe toată lungimea proiectat ă. Pe seetoarele
unde se aplică acesta se va realiza şanţ de pământ conform planşei de detaliu 1/8 din
cadrul proiectalui tehnic de execuţie

• Se renunţă la amenajarea acceselor la propriet ăţi realizată din podeţe D300 şi la
amenajarea acceselor. in dreptul acceselor la propriet ăţi , continuitatea ş anţului se va
asigura

CET

ajutorul unei rigole de acostament tip R3, cu lăţimea de 65cm , realizat ă in

sistem monolit sau prefabricate

• Se vor suplimenta cantit ăţile de tăieri de arbori conform măsurătorilor realizate in
teren
-

Punctul de vedere al Supervizorului cu privire la modificările intervenite prin dispozi ţia

de şantier nr.1 ,transmis prin adresa nt.86 din 02.03.2022, inregistrat la Consiliul
Judeţean Ialomiţa cu nr.5855/ 2022-W din 03.03.2022. Din cuprinsul documentului la

care se face trimitere in prezenta, reiese recornandarea Supervizorului ate Beneficiar
- de a aceepta Dispozi ţia de şantier nr.1 intruc ăt aceasta cuprinde solu ţii concrete şi
corecte cu privire la aspectele constatate şi menţionate in Notele de Constatare 1,2 şi 3.
Totodată se precizeaz ă faptul că, prin raportare la legislaţia in vigoare In domeniul
achiziţiilor publice, modific ările aduse de Dispoziţia de şantier nr.1 — se incadreaz ă in
categoria celor nesubstan ţiale. Supervizotul atest ă faptul că, s-au respectat pre ţurile
unitare din listele de cantităţi de lucrări din ofert ă.

Ordinul Administrativ nr.1 din 02.03.2022 la contractul de executie lucrdri nr.52021
2021-T din 02.03.2021, emis de Supervizor — SC KNOCK OUT TRADING SRL,
potrivit c ăruia Antreprenorul va implementa prevederile Dispozitiilor de şantier nt.1 din
20.12.2021;

Notele de constatare nr.1,2 şi 3 asumate de Supervizor i Antreprenor.
S-a actualize Devizul General estimativ cuprinz ănd lucrările suplimentare determinate
prin Dispozitia de Ş antier nr.1, cu estimarea ajust ării preturilor la materialele de constructii.
Astfel, valoarea total ă a investitiei potrivit Devizului General estimativ actualizat cu
estimarea ajustării valorilor la rnaterialele de constructii, prev ăzut in anexa care face parte
integrantd din proiectul de hotărăre propus, se modified de la 35.131.725,87 lei cu TVA la
40.577.107.57 lei cu TVA din care Constructii Montaj (C+M) 38.297.138,54 lei cu TVA.
•

Pentru Tronson I KM 57+000 - KIVI 72+620: - valoarea total ă a

investiţiei se modifică de la 20.633.669,22 lei cu TVA la 26.079.050,97 lei cu TVA,

din care Construcţii Montaj (C+M) 25.006.981,60;
•

Pentru Tronson II KM 74+852 - KM 84+000: - valoarea total ă a

investiţiei nu se modifică ;

Fed de cele mentionate anterior este necesară supunerea spre dezbatere i aprobare a
proieetului de hotărăre in forma şi continutul prezentat.
Anexăm prezentului raport Devizul General estimativ actualizat cu lucr ările
suplimentare determinate prin Dispozitia de Şantier nr.1 şi cu estimarea ajustării preturilor la
materialele de constructii, Devizul General estimativ defalcat pe surse de finantare (Buget de
Stat şi Buget Local), punctul de vedere al Supervizorului inregistrat la Consiliul Judetean
lalomita cu m..5855/ 2021-W din 03.03.2022, Ordinul Administrativ nr.1 din 02.03.2022 la
contractul de executie lucr ări nr.520212022-T din 02.03.2021, emis de Supervizor — SC

KNOCK OUT TRADING SRL şi Notele de constatare nr.1,2 şi 3.

Director Executiv,
Vlad Cristian

