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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 182/01.10.2021  

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor 
tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare,   

pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești –  
Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 7114/2022 - I din 17.03.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182 din 01.10.2021 privind aprobarea 
devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –
economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – 
Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”; 
 - Dispoziția de șantier nr. 1/20.12.2021 înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu 
nr. 5586/2022-A din 01.03.2022; 
 - Raportul de specialitate nr. 7159/2022 - Q din 17.03.2022 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 8006/2022 – C din 28.03.2022 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
 - Avizul nr. 8028/2022 - M din 28.03.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanței nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare; 
 - prevederile art. 7 alin. (6) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferent obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 12 alin. (4) Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
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Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 
sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 
pentru Județul Ialomița, în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182 din 01.10.2021 privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico 
–economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – 
Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, se modifică după cum urmează: 

 
1. Articolul 1  se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.1 (1) Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, cu 

aplicarea coeficienților de ajustare prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 15 din 

30.08.2021, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – 

Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, 

prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu 

aplicarea coeficienților de ajustare prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 15 din 

30.08.2021 pentru obiectivul de investiții prevazut la alin. (1) după cum urmează: 

 - valoarea totală a investiției: 40.577.107,57 lei cu TVA, din care: 

➢ Construcții Montaj (C+M): 38.297.138,54 lei cu TVA.” 

 
2. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.2 (1) Se aprobă devizul general actualizat, faza execuție lucrări, cu 

aplicarea coeficienților de ajustare prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 15 din 

30.08.2021,  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – 

Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – 

Tronson KM 57+000 – KM 72+620, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu 

aplicarea coeficienților de ajustare prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 15 din 

30.08.2021,  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – 

Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000” – 

Tronson KM 57+000 – KM 72+620, după cum urmează: 

 - valoarea totală a investiției: 26.079.050,97 lei cu TVA, din care: 

➢ Construcții Montaj (C+M): 25.006.981,60 lei cu TVA.” 

 
            Art.II Prezenta hotărare devine obligatorie și își produce efectele de la data 
comunicării. 
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Art.III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget 
Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, și spre știință Instituției Prefectului - Județului 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea 
Monitorul Oficial al județului. 

 
 
 

     PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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