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PROJECT DE HOTARATRE NR.
privind aprobarea devizului general „si a principalilor indicatori tehnico-economici
actualizali , faza Project Tehnic de Execulie (PTE), pentru abieetivul de investitii

„Modernizare DJ 101 B: Linda judet Ilfov — Reidule şti"

Consiliul Judetean
Av ănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. '"\MW /2022 - I din
-OS .2022 al Presedintelui
Consiliului Judelean Ialomiţa,
Examinand;
- Hotărarile Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 88/25.06.2020, nr. 89725.06.2020 si
nr. 133715.07.2021 referitoare la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 101 B: Limit ă judel
Ilfov — R ădulesti";
- Raportul de specialitate nr.
3/—/2022 din 011. 03 .2022 al Directiei
Investitii şi Servicii Publice;
Avizul nr.
72022 - din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultur
- Avizul nr. 25647 72020 E din 24.11.2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului si turism,
In conformitate cu :
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) şi aim. (3) lit. fi din Ordonanţa de Urge* a
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărdrii de Guvern nr. 90772016 privind etapele de elaborare şi
continutul-cadru al documentaţillor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Cu modific ările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi Anctionare a Cons iliului Judetean
Ialomita, aprobat prin Hotărarea Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu
modific ările şi complet ările ulterioare,
In temeiul art. 196 aim. (I) lit, a) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 5772019
privind Codul administrativ, Cu modific ările şi complet ările ulterioare,
Consillul aidetean lalomita
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Art.1 Sc aprobă devizul general actualizat, faza Proiect Tehnic de Executie (PTE), la
obiectivul de investilii „Modernizare DJ 101 B: Limit ă judeţ Ilfov Rcidulaşti", prey ăzut in
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.
—

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

Art.2 Se aprobă principalii inclicatori tehnico-economici, actualizati, faza Project
Tehnic de Executie (PTE), pentru objectivul de investitii „Modernizare DJ 101 B: Limit ă
judet Ilfov — R ădulesti", după cum urmează :

a) valoarea totală a investifiei : 6.708.408,87 lei cu TVA,
din care
C+M: 5.909.052,92 lei cu TVA;
b) perioada estimată de execulie : 9 luni.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hotărăre va fi
comunicată Directiei Investitii ş i Servicij Publice, Directiei Buget Finante spre stiintă,
Instjtutiei Prefectuluj — Judeţui Ialornita, urmand a fi pub licată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomita - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd./0c.
DIG

Cod FP — 07 — 06, Ed.2 vers. 0
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Anexa
2022

al obiectivului de investitit „MODERNIZARE DJ10113: LIMITA JUDET ILFOV RADULESTI"
Valoare fă r5

Valoare Cu '

la Hotărarea CJ Talomita nr.

DEVIZ GENERAL
Nr.
crt.
1

TVA

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheItuieli

TVA
lei

lel

TVA
lei

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru obtinerea şi amenajarea terenului
1,11Obtinerea terenului

0

1,2 Amenajarea terenului
Amenaj ă ri pentru protectia medjului ş i aducerea terenului la
1,3 starea initial ă

0

0

0

0

1,4.1Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilit ătilor

0

0

7.000,00

1.330,00

8.330,00

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.1.2. Report privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

Total capitol 1

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ătilor necesare obiectivului de investitil
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asis ent5 tehnic5
3,1 Studii
- 3.1.1. Stud ii de teren

Documentatii-suport ş i cheltuieli pentru obtinerea de
3,2 avize,acorduri şi autoriza -tii

2.000,00

380,00,

2.380,00

3,3 Expertizare tehnic ă

2.500,00

475,00

2.975,00

3,4 Certificarea performantei energetice ş i auditul energetic
3,5 Prolectare
3.51 Tem ă de proiectare

36.500,00

0,00
43.435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

1.615,00

10.115,00

3.5.5.1 Verificarea tehnic5 de calitate D.A.L.I.

•2.000,00
3.000,00

380,00
570,00

2.380,00
3.570,00

3.5.5.1 Verificarea tehnic ă de calitate Protect tehnic +DDE

3.000,00

570,00

3.570,00

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.5.2. Studiu de prefezabititate
3.5.3. Studiu de fezabilitatejdocumentatie de avizare a lucr ă rilor
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatille tehnice necesare in vederea
obtinerli avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.6. Prolect tehnic si detalii de executie
3,6 Organizarea procedurilor de achizitte

2,000,00

3,7 Consultant ă

0,00

380,001

2.380,00

0,00

0,00

3.7.1. Managernentul de proiect pentru ob de tnvestrtil

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3,8 Asisterrt ă tehnic ă

'

0,001
6.935,00

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucr ă rilor

2.000,00

380,00

1.785,00

1.000,00
27.000,00

190,00
5.130,00

1.190,00
32.130,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele din
programul de control al lucr ă rilor de executie, avizat de c ătre
Inspectoratul de Stat In Constructii
3.8.2. Dirigentie de şantler

Total capitol 3

r,Irolti--Al

---:.
,

A

1 I

80.000,00

I 15.200,00 1 95.200,00

.

CAPITO UL 4 Cheltuieli pentru tnvestitia de baz5
4,1 4.1.1. Constructii ş i instalatii - Modernizare DJ10113

4.915.292,69

933.905,61 5.849.198,30

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi function le
4
I tt aje, ec ipamente te no ogice şi unctiona e
4,4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i function, fara montaj
4,5 Dot ă ri
4,6 Active necorporale

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuie i
5,1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucr5ri de constructii ş i instalatif aferente organiz ă rii de
şan ier
51.2. Cheltuiell conexe organiz ă rii şantierului
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.915.292,69

0

0
I

0

0

933.905,61 5.849.198,30

100596

19113,24

119709,24

50.298,00
'50.298,00

9.556,62
9.556,62

59.854,62
59.854,62

54 621 50

0

54.621,50

24.827,95

0

24.827,95

4,965,59
74.827,95

0,00
0

4.965,59
24.827,95

5.2.1. Comisioanele ş i dobasnzile aferente creditului h ă ncii
finantatoare

o--

5.2.2. Cota aferent ă ISC pentru controlul calit ătii lucră rilor
de constructii
5.2.3. Cota aferent ă ISC pentru controlul statului in amenajarea
teri oriului, urbanism ş i pentru autorizarea
luc ă rilor de constructii
5.2.4. Cota aferent ă Casei Socia e a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizatia
de onstruire/desfiintare

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5,4 Cheltuiell pentru informare ş i publicitate

Total capitol 5

0
491.529;27j
3.000,00

93.390,561
570,00

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.11)
Intocmit:
Ing. Florin T

3.570,00

649.746,77

113.073,80
0

0

1.000,00

190,00

1.190,00

1.000,00

190,00

1.190,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6,1 I Preg ătirea personalului de exploatare
6,2 Probe tehnologice ş i teste, receptie RTL

0
584.919,83
762.820,57

5.646.039,46 1.062.369,41 6.708.408,87
4.965.590,69

943.462,23 5.909.052,9 2
Data
12.03.2022
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REFERAT DE APR OBARE

la proiectul de hot ărare privind aprobarea devizului general yi a principalilor indicatori
tehnico-economici actualizati , faza Project Tehnic de Execulie (PTE), pentru obiectivul de
investitli „Modernizare DJ 101 B: Limit ă judef Ilfov — R ăduleşti"
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general şi a
principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza Project Tehnic de Execuţie (PTE), pentru
obiectivul de investitii „Modernizare DJ 101 B: Limit ă judet Ilfov Răduleşti"
Pentiu realizarea obiectivului de investiţii mentionat, Consiliul Judetean Ialomita a adoptat o serie
de hotărasri win care au fost aprobate: nota conceptual ă (hotărărea nr. 88 725.06.2020), tema de proiectare
(hotăilrea nr. 88 7 25.06.2020) şi documentatia de avizare pentru lucrări de interventie D.A.L.1
principalii indicatori tehnico —economici (hot ăearea nr. 133 7 15.07.2021).
Potrivit prevederilor legale in vigoare, s-a procedat la intocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor
de executie ale investiţiei. in cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de executie s-a constatat modificarea
devizului general al proiectului, ceea cc presupune aprobarea noului deviz general ş i a valorii actualizate
a principahlor indicatori telmico-economiei aproba ţi.
În raportul direcţiej de specialitate sunt detahate elementele cc stau la baza propunerii spre
aprobare a proiectului de hotărdre, Tn ceea cc priveşte structura valorii principalilor indicatori tehnicoeconomici, faza Project Tehnic de Execuţie (PTE).
in conformitate cu dispozitiile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului
nr. 57 72019 privind Codal administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 44
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare,
ş i art. 10 alin.(4) din Hotărărea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri
publice, Consiliul Judetean Ialomita aprob ă actualjzarea documentatiilor tehnico - economice pentru
lucrările de investitii de interes judetean, in limitele şi in conditiile legii.
Constafand c ă sunt indeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunjtate, propun Consiliului
Judeţean Ialomita adoptarea hot ărarii in forma şi continutul prezentate în project.

Tehnoredactat,
Dogaru lulian
Conal lul Judetean Iaiornita
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la proiectul de hotărăre privind actualizarea Devizului General şi a indieatorilor tehnicoeconomici, faza Project Tehnie de Exec-L.10e — PTE, pentru obiectival de investiţii:
"Modernizare DJ101B: Limit ă judet Ilfov — R ădulesti"
Dintre priorit ătile de dezvoltare ale judeţului Ialomiţa, una dintre cele mai importante este
şi modemizarea infrastrueturii rutiere pentm asigurarea eircula ţiei pe drumurile judeţene in
condiţii de siguranţă şi confort.
Printre acestea se nurnără şi obiectivul de investiţii "Modernizare DJ101B: Litnit ă
judet Way — Rădulesti" pentru asigurarea unui trafic in condiţii de siguranţă in zona de nord-

vest a judeţului Ialomiţa.
Aeesta a fost aprobat spre finanţare prin HCJ nr.133/15.07.2021 sub denumirea
"Modernizare drum judetean DJ101B: Limit ă judet Ilfov Reidule şti". in toate documentele
intocmite, respeetiv: not ă conceptual ă, temă de proiectare, DALI, document* obtinere avize,
acorduri, Certificat Urbanism, Autorizaţie de construire, PAC, PTE, a fost eliminat ă sintagma
„drum judetean", motiv pentru care in Lista de Investitii actualei a CJ Ialomita pentru anul
2022 obiectivul de investitii poart ă denumirea "Modernizare DJ101B: Limit ă judet Ilfov

Obiective urmărite prin implementarea proiectului:
1. Obiectiv general: reabilitarea de drumuri judeţene;
2. Obieetiv specific: Cre şterea gadului de sigurantă a eirculaţiei rutiere prin
modemizarea tronsonului de drum judeţean DJ101B cu o stare de viabilitate foarte
rea, asigurănd totodată o aecesibilitate facil ă la reţeaua de drumuri modemizare din
proximitatea jude ţului;
3. Beneficiari: populaţia judeţului Ialomiţa i partieipanţii la trafie care tranziteaz ă
judeţul;
4. Sursa de finantare: finanţare prin bugetul local;

Judetean latomita

10000109042

5. Pentru obiectivul de investitii în cauz ă Consiliul Judetean Ialomita a aprobat anterior
documentaţia tehnico-econornic ă — faza DALI şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici prin HCJ nr.133/15.07.2021.
Având in vedere:
Hotărarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 133/15.07.2021 privind aprobarea documenta ţiei
tehnico-econornice — faza DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru
obiectivul de investitii "Madernizare drum judeţean DJ101B: Linda(' judeţ Nay —
Răduleşti"
Prevederile art.10 din Hotărărea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
continutul cadru al documenta ţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modific ările i complet ările ulterioare;
Adresa nr. 7012/2022-Q din 16.03.2022 inaintat ă de către proiectant cu privire la actualizarea
Devizului General şi a principalilor indicatori tehnico-economici urmare a cresterii preturilor
materialelor cu 27,1% de la data de 04.2021 cand a fost intocmit DALI p ănă la data de
03.2022 cand a fost intocmit PTE;
Prevederile Legii nr. 273/2006 — legea finan ţelor publice locale;

Propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobarea Devizului General actualizat şi a
indicatorilor tehnico-economici, faza PTE, pentru obiectivul de investi ţii: "Modernizare
DJ101B: Linda judel jay — Beau !WI" faza PTE, astfel:

Denumire
Total
General
Din care C-FM

Valoare
(fără TVA)
LEI

LEI

Valoare
(Cu TVA)
LEI

5.646.039,46

1.062.369,41

6.708A08,87

4.965.590,69

943.462,23

5.909.052,92

TVA

a) Durata estimat ă de executie: 9 luni calendaristice

Anexăm Devizul General actualizat faza PTE pentru acest obiectiv de investi ţii.

Director Executiv DISP,
Cristian VLAD

intocmit
Serban Ana

