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Proiect de HO TARÂRE nr
privind aprobarea cofinant ării pen tru obiectivul de investitii finantat prin
Pro gramul National de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Bueşti — lvăneşti —
Ion Ghica Ciulnita — Cos ămbeşti — Mărculeşti, km 57+ 000— km 84+000"
Consillul Judetean lalomita,
Avand în vedere:
din ,/, e5'3..022-.' al Pre5edintelui
- Referatul de aprobare nr.
Consiliului Judetean lalomita,
Examinand:
- Hotărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 183 din 01.10.2021 privind aprobarea
cofinantării pentru obiectivul de investitii finantat prin Pro gramul National de Dezvoltare
Locală „Modernizare DJ 201 Buesti Iv ănesti — Ion Ghica — Ciulnita Cosa mbesti —
Mărculesti, km 57+ 000— km 84+000';
Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr.
din
privind
aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe dou ă tronsoane şi a indicatoriulor
tehnico — economici, faza executle lucrări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare pen tru
obiectivul de investitii „Modemizare DJ 201 Buesti Iv ă nesti — Ion Ghica — Clulnita —
Cosambesti Mă rculesti, km 57 + 000 — km 84+000" cu modific ările si completările
ulterioare;
- Contractul de lucră ri pentru lotul Ill nr. 5206/2021-X din 02.03.2021 incheiat de
Judqui lalomita Cu Asocierea S.C. Drumuri si Poduri S.A. si S.C. !taro S.R.L. si Acordul
contractual nr. 5202/2021-T din 02.03.2021;
- Contractul de lucrări pentru lotul IV nr. 5207/2021-L din 02.03.2021 fncheiat de
Judepl lalomita cu Asocierea S.C. Drumuri Poduri S.A. si S.C. All Construct Sud S.R.L. si
Acordul contractual nr. 5204/2021-V din 0.03.2021,'
- Raportul de specialitate nr. , /50 2A22-4din qt,q) 20.Z2— al Direcliei Investitii 5i
Servicii Pub /ice;
-Avizul nr.
din
al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului 51 turism;
Avizul nr.
din
al Comisiei economico — finandare
agricultură,
În conformitate Cu:
prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) 51 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările 5i completarile
ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locale!, cu modific ările si completă rile ulterioare;
prevederile Ordinului Viceprim - ministrului Dezvolt ăril Regionale 5i Administratiei
Pub/ice nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantel de Urgenfă a
Conettiul Judetean talornita
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Guvemului nr. 28/2013 pen tru aprobarea Programului national de dezvoltare
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administratiei Pub/ice si
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprob area listei objective/or de investiril si
sum ele alocate acestora pen tru finanrarea Programului national de dezvoltare local ă,
pentru juderul lalomira, in perioada 2017— 2020,
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 51
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanrei Guvemului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea
unor m ăsuri fiscal-bugetare,
În temeiul art. 196 ann. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr ă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ă rile 51 cornpletă rile ulterioare,

HOTARA5'TE:
Art.1 Se aprob ă cofinantarea obiectivului de investirii finanrat prin Pro gramul
National de Dezvoltare Local ă „Modernizare DJ 201 Bue5ti — Iv ăne5t1— Ion Ghica Ciulnira
Cosâmbeşti — Mărcule5ti, km 57 + 000— km 84+000", cu sumo 8.531.835,56 lei cu TVA, din
care:
a)
390.276,48 lei cu TVA, reprezint ă cheltuieli efectuate p ăn ă la data de 15.03.2022.
b) 8.141.559,08 lei cu TVA, SUMO necesară pentru finalizarea investiriei.
Art.2 Suma specificată la art, 1 va ft prev ăzuta in bugetul general al juderului
la/am iţa.
Art. 3 Prezento hotărdre devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ă rii.
Art. 4 Cu data intră rii in vigoare a prezentei hot ărări se abrog ă Hotărărea Consiliului
Juderean lalomira nr. 183 din 01,10.2021 privind aprobarea cofinant ării pentru obiectivul de
investirii finanrat prin Programul National de Dezvoltare Local ă Etapa a II „Modemizare
DJ 201 Bue5ti — Ivăneş ti — Ion Ghica — Ciulnira Cosambe.,sti — M ărculesti, km 57 + 000— km
84+000"
Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului
prezenta hot ără re va
fi cornunicată Ministrul Dezvoltărli, Lucră rilor Pub/ice i Administrariel, direcriilor
de specialitate implicate, Institutiei Prefectului Judetul urmand a fi publicat ă pe
site-ul Consiliului Judetean Ialomita, secriunea "Monitorul Oficial al luderului ".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat pen tru legalitate,
Secretarul General al Judetului lalamita
ADRIAN ROBERT IONESCU

Cod FP — 07— 06, Eci.2 vers. 0

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia

ISO 9001

web: www.cicnetro
e-maii: cjigticriet.ro

Plata Revolutiel Nr,

PREEDINTE

CGRTFrffkt, MANAGEMENT NT EM

Nr.

9- p y

I

p,

ec, 2

eog2,

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hot ă ră re privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii finantat
prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Modernizare DJ 201 Bue şti Ivă neşti — Ion
Ghica Ciulnita — Cos ă mbe şti M ă rculeşti, km 57 + 000 — km 84+000"

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune privind aprobarea cofinant ă rii
pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Local ă Etapa a II
„Modernizare DJ 201 Bue şti — Iv ă ne şti — Ion Ghica Ciulnita Cos ă mbe şti — M ă rcule şti, km 57 +
000— km 84+000".
Prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 183 din 01.10.2021 s-a aprobat
cofinarrtarea pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare
Local ă „Modernizare DJ 201 Bue şti — Iv ă neşti Ion Ghica Ciulni ţa — Cos ă mbeşti M ă rcule şti,
kim 57 + 000— km 84+000".
Pentru realizarea lucr ă rilor la obiectiv, dup ă finalizarea procedurilor de achizitie, 'in data
de 02.03.2021 Judetul lalomita a incheiat acord contractual ş i contracte de lucr ă ri cu Asocierea
S.C. Drumuri i Poduri S.A. ş i S.C. ltaro S.R.L., respectiv Asocierea S.C. Drumuri i Poduri S.A. ş i
S.C. All Construct Sud S.R.L.
Conform art. 12 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea "in aplicare a
prevederilor Ordonarrtei de urgent ă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare local ă , aprobate prin ordinul 1851/2013 "Dupa incheierea contractelor de
achizitie, precum şi a actelor aditionale la acestea dac ă este cazul, beneficiarii actualizeazei
corespunzeitor devizul general, îl aprobij prin hotareire de consiliu localhudepean şi îl transmit
Ministerului Dezvoltării, Lucreirilor Pub/ice 5/ Administratiei, insol-it de con tractele de achizitii
pub/ice 5i actele adirionale, dup6 caz."
Astfel, prin hot ă ră re a Consiliului Judeţean lalomita s-a aprobat actualizarea devizului
general, a devizelor pe dou ă tronsoane i a indicatorior tehnico — economici, faza executie,
pentru obiectivul de investitii
Potrivit art. 8 alin. (2) din Normele metodologice alai sus indicate "Categoriile de
cheltuieli care nu se finanteazei de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pen tru

Conalllut Judetaan Ialomita
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obtinerea terenului şi amenajarea terenului, studille de fezabilitate/documentatiile de avizare a
lucră rilor de interventii, stud/lie de teren, studille de specialitate, documentatii-suport şi cheltuieli
pen tru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii, expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
asistenta tehnică, consultantă, taxe pen tru obrinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea
procedurilor de achizip, active necorporale, cheltuieli con exe organiz ării de şan tier, comisioane,
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pen tru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar,
cheltuieli pen tru informare ş i publicitate."
Intruc ă t realizarea acestui proiect investitional este cofinantat ă de c ă tre Ministerul
Lucră rilor Publice, Dezvolt ă rii ş i Administratiel prin Progrannul National de Dezvoltare Local ă,
având in vedere legislatia specific ă acestui program national se impune concomitent Cu
actualizarea devizului general ş i a indicatorilor tehnico-economici s ă se actualizeze i cotele de
cofinantare rezultate in urma atribuiril contractului de achizitie public ă de executie de lucr ă ri.
Avă nd in vedere, Dispozitia de Santier nr.1 din 20.12.2021 emisa de S.C. Secom Trust
Engineering SRL in calitate de proiectant, adresa nr. 86 din 02.03.2022 a supervizorului SC Knock
Out Trading SRL prin care transrnite punctul de vedere cu privire la modific ă rile intervenite prin
Dispozitia de 5antier nr.1 , Ordinul administrativ nr.1 din 02.03.2022 emis de supervizor.
În condiVile de mai sus, a rezultat modificarea cofinarrt ă rii Judetului lalomita pentru
obiectivul de investitii, respectiv a crescut de la valoarea de 3.086.453,86 lei cu TVA, sum ă
aprobat ă prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalonnita nr. 183 din 01,10.2021, la 8.531.835,56 lei
cu TVA, compus ă din: 390.276,48 lei cu TVA, reprezent ă nd cheltuieli efectuate Oa la data de
15.03.2022 ş i 8.141.559,08 lei cu TVA, reprezent ă nd suma necesar ă finaliz ă rii investitiei.
În raportul directiei de specialitate sunt detaliate elennentele de necesitate ş i
oportunitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hot ă r ă re, in ceea ce
prive şte structura valor!! principalilor indicatori tehnico-economici ş i a valorii contributiei
financiare a judetului lalonnita la realizarea obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum ş i a
cheltuielilor pentru rest de executat.
Constat ă nd că sunt Trideplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project.

PRE$EDINTE,
MARIAN P
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Raport
la proiectul de hotărdre privind aprobarea cofinan,tării pentru obiectivul de investirii
finanţat prin Prograinul National de Dezvoltare Locală „Modernizarea DJ 201 Bue şti
Ivăneşti - Ion Ghica - Coseimbe şti - Meircule şti, km 57+000- km 84+000"

Obiectivul de investitii „Modernizarea DJ 201 Bueşti - Ivane şti - Ion Ghlea
- Cosimbeş ti - Măreuleşti, km 57+000 - km 84+000" este inelus in lista
obiectivelor finanţate prin Programul National de Dezvoltare Local ă Etapa II, conform
contractului de finantare nr. 2651 din data de 13.11.2017- incheiat cu Ministerial Lucrărilor
Publice, Dezvolt ării şi Administratiei.
Avănd in vedere:
Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr.183/01.10.2021 privind aprobarea cofinant ării
pentru obiectivul de investitii finanţat prin Programul National de Dezvoltare Local ă
„Modernizarea DJ 201 Bueşti Ivăneşti - Ion Ghica Ciulniţa - Cosimbe şti Mărculeşti,
km 57+000 - km 84+000"

Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale;
Prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 28 /2013;
Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regionale, Administratiei Publice şi
Fondarilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii şi
sumelor alocate acestora pentru fmantarea Pro gramului National de Dezvoltare Local ă
pentru Judeţul Ialomita, in perioada 2017-2022, cu modific ările şi completările ulterioare,
Prevederile art.10 alin (6) din Ordinul nr. 1851 /2013, privind punerea in aplicare a O.U.G
nr. 28 / 2013 - conform cărora: în vederea incheierii contractului de finanţare multianual,
pentru obiectivele de investiţii in continuare, Consiliul Jude ţean Ialomita, in calitate de
beneficiar trebuie s ă transmită Ministerului Dezvolt ării Regionale i Administratiei Publice
( actual M.D.L.P.A.) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general
actaalizat şi/sau devizul general pentru lacrările rest de executat, defalcat pe categorii de
Consillul iudetean Ialomita

1 101,1 1 1815 ,1 1 1

,

luerări i categorii de cheltuieli, hot ărărea de aprobare a indieatorilor tehnico-economici
actualizati, hot ăthrea consiliului judeţean de asigurare a finant ării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finan ţează de la bugetul de stat prin program, prev ăzute la art. 8 alin
(2) din Ordinul mai sus amintit, precum şi contractele de achizitii publice, inclusiv actele
aditionale ineheiate;
-

Intrarea in vigoare a Ordonantei de Guvern nr,15/30.08.2021 — privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare, potrivit c ăreia pentru obiectivele de investitii fmantate
integral sau partial din fonduri publice, pretul contractelor de aehizitie public ă se
ajustează prin actualizarea preturilor aferente materialelor de construc ţii;
Dispozilia de Şantier nr.1 din 20.12.2021 , emis ă de S.C. Secom Trust Engineering
SRL , in calitate de proiectant;
Adresa nr.86 din 02.03.2022 , inregistrat ă la Consiliul Judetean Ialomi ţa cu nr.
5855/2022-W din 03.03.2022 ,prin care Supervizorul , SC Knock Out Trading SRL ,
transmite punctul de vedere Cu privire la modific ările intervenite prin Dispozitia de
Şantier nr.1;
Ordinul administrativ m-.1 din 02.03,2022 , emis de Supervizor ;

S-a actualizat devizul general estimativ aferent obiectivului de investitii „Modernizarea
DJ 201 Bue şti — Ivăneşti — Ion Ghica — Ciulnita — Cos ămbeşti — Mărculeşti, km 57+000 —
km 84+000"compus din:
o Deviz general estimativ al obiectivului de investitii ,Tronson KM 57+000 - KIV1 72+620,
cu introducerea luer ărilor suplimentare determinate prin Dispozi ţia de Şantier nr.1 din
20.12.2022, cuprinz ănd estimarea ajust ării preturilor la materialele de constructii ;
o Deviz general estirnativ al obiectivului de investi ţii , Tronson KM 74+852 - KM 84+000,
nu a s-uportat modific ări de la ultima actualizare ;
o Deviz general al obieetivului de investitii „Modernizarea DJ 201 Bue şti Ivănesti — Ion
Ghica — Ciulnita Cos ămbeşti — Mărculeşti, km 57+000 — km 84+000" pe surse de

finanţare, cuprinz ănd estimarea ajustării preţurilor la materialele de construcţii;
Astfel, valo area total ă estimată a investitiei potrivit Devizului General actualizat cu
ajustarea valorilor la materialele de constructii, prev ăzut in anexa care face parte integrant ă din
proiectul de hotărăre propus , se modific ă 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.
Valoarea cheltuielilor eligibile potrivit Devizului General estimativ care se pot finan ţa
de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Local ă Etapa II /Amalie
neschimbat ă , respectiv 32.045.272,01 lei cu TVA.

Având in vedere cele menţimate, supunem spre aprobare modificarea cofinan ţării
Judeţului Ialomiţa pentru obiectivul de investi ţii „Modemizarea DJ 201 Bue şti — Ivăneşti — Ion
Ghica Ciulniţa — Cosămbeşti — Mărculeşti, km 57+000 — km 84+000" de la 3.086.453,86 lei
cu TVA (aprobat ă prin I-I,C,J. nr,183/01,10.2021) — Ia 8.531.835,56 lei cu TVA, compus ă din:
390.276,48 lei cu TVA — cheltuieli efectuate pan ă la data de 15,032022
8.141.559,08 lei cu TVA - necesar ă pentru finalizarea investiţiei.

Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat cu. ajustarea valorilor la
materialele de construetii şi Devizul General defalcat pe surse de fman ţare (buget de stat
buget local), cuprinzănd estimarea ajust ării preţurilor la materialele de construc ţii .

Director Executiv,
Vlad Cristian

I/Red: Dan Dinu

