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PROIECT DE HOTARARE NR:
privind aprobarea cofinantetrii pen tru obiectivul de investitii finantat prin
Pro gramul National de Dezvoltare Locales „Modernizare DJ 201
Tronson I ON 2 Cosereni Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400"
Consiliul Judetean
Având isn vedere:
- Referatul de aprobare nr. 132'1
/2022 din /7 .05.2022 al
Presedintelui Consiliului Judetean lalomita,
Examinand:
- Hotărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 181 din 01.10.2021 privind aprobarea
cofinanră rii pentru obiectivul de investitli finantat prin Pro gramul National de Dezvoltare
Locală „Modernizare DJ 201 Tronson I DN2 Cosereni — Axintele — Orezu, km 0 4- 000 — km
35+400";
- Hotăreirea Consiliului Judetean Ialomita nr.
din
.2022 privind
aprobarea actualiză rii devizului general, a devizelor pe dou ă sectoare si a indicatorilor
tehnico-economici, faza executie lucr ă ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, potrivit
O.U.G. nr. 47/2022, pen tru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 201 tronson I DN2
Cosereni — Axintele — Orezu, km 0 + 000— km 35 + 400";
Contractul de lucre,' ri pentru Sector I nr. 5201/2021-F din 02.03.2021 încheiat de
Judetul lalomita cu S.C. Oyl Company Holding AG SRL i Acordul contractual nr. 5199/2021Hdin 02.03.2021;
- Contractul de lucră ri pentru Sector II nr. 5203/2021-H din 02.03.2021 Tnchelat de
Judepl lalomita Cu Oyl Company Holding AG S.R.L. i Acordul contractual nr. 5200/2021Rdin 02.03.2021;
Solicitările nr. si 11373/2022-A si nr. 11375/2022-C din 03.05.2022 ale
antreprenorului Dy! Company Holding AG S.R.L. pentru aplicarea prevederilor O.U.G.
47/2022 pentru restul de executat;
- Raportul de specialitate nr. 13 290"
/2022 - 6 din /0 .05.2022 al Directiei
Investitii şi Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
/2022 —
din
.2022 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economico —
financiare şi agricultură,
În conformitate Cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi ann. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare local ă, cu mochficările i cornpletă rile ulterioare;
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- prevederile Ordinului Viceprim - ministrului Dezvolt ării Regionale şi Administratlei
Pub/ice nr. 1.851/2013 pentru punerea Tn aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgent ă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru oprobarea Pro gromului national de dezvoltare locale!,
republicat, cu modificările i cornpletarile ulterioare;
prevederile Ordinul Minis trului Dezvoltă rii Regionale, Administratiei Pub/ice şi
Fondurilor Europene nr, 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si
sumele alocate acestora pen tru finantarea Programului national de dezvoltare locale!,
pentru judetul lalomita, în perioada 2017 — 2020,
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificările şi
cornpletă rile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă Guvernului nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind
ajustarea preturilor con tractelor de achizitie public ă/contractelor sector/ale/ con tractelor de
concesiune/acordurilor-cadru,
Tn temeiul art, 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ă rile şi cornpletările ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 Se aprob ă cofinantarea obiectivului de investitii finantat prin Programul
National de Dezvoltare Local ă „Modernizare DJ 201 : Tronson 1 DN 2 Coxreni — AxinteleOrezu, km 0+000 - Km 35 + 400", cu sumo 4.184.340,41 lei cu TVA, din care:
a) 1.339.011,89 lei cu TVA, reprezint ă cheltuieli efectuate pan ă la data de 19.05.2022
b) 2.845.328,52 lei cu TVA, suma necesară pentru finalizarea investitiei.
Art.2 Sumo specificată la art. 1 va fi prev ăzută in bugetul general al judetului
lalomita.
Art. 3 Prezenta hotărare devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 4 Cu data intrării in vigoare a prezentei hot ărari se abrogă Hotă rarea Consiliului
Judetean lalomita nr. 181 din 01.10.2021 privind aprobarea cofinant ării pentru obiectivul de
investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Local „Modernizare al 201
Tronson I DN2 Coşereni — Axintele Orezu, km 0 + 000— km 35+400".
Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului
prezenta hotă rare va fi
cornunicată Ministrul Dezvolt ării, Lucră rilor Pub/ice şí Administratiei, directillor de
specialitate implicate, lnstitutiei Prefectului —Judetul lalomita, urm ă nd a fi publicat ă pe siteul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului ".

PREYEDINTE,
MARIAN PAVEL

AVIZAT ,
Seeretarul General al Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd./Or.
TGV
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hot ă rke privind aprobarea cofinarg ă rii pentru obiectivul de investitii finantat
prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Modernizare DJ 201 Tronson I DN 2 Co ş ereni
Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400"

Prin proiectul de hot ă Că re supus dezbateril se propune privind aprobarea cofinant ă rii
pentru obiectivul de investgii final -gat prin Programul National de Dezvoltare Local ă
„Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Co şereni — Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400".
Prin Hot ă rArea Consiliului Judetean lalomita nr. 181 din 01.10.2021 a fast aprobat ă
cofinantarea pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare
Local ă „Modernizare DJ 201 Tronson I DN2 Co ş ereni — Axintele Orezu, km 0 + 000 — km
35+400", dup ă aplicarea coeficientilor de ajustare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului
nr, 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor m6suri fiscal-bugetare a devenit necesar ă
actualizarea devizelor ş i a indicatorilor tehnico — economici Cu faza executie lucr ă ri.
Conform prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 47 din
14,04.2022, privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie public ă/contractelor sectoriale/
contractelor de concesiune/acordurilor-cadru,
cazul contractelor de achizitie
publicălcontractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrari în
cuprinsul cărora a fast introdus ă clauza de alustare a pretului în conformitate cu prevederile
Ordonarnei Guvernului nr. 15/2021, (....) , set fie înlocuita cu formula prev ăzuta la art. 3 alin. (4)."
Astfel, cu adresele inregistrate la Consiliul Judetean laiomita sub nr. ş i 11373/2022-A ş i
nr. 11375/2022-C din 03.05.2021 antreprenorul Oyl Company Holding AG S.R.L. a solicitat
aplicarea prevederilor O.U.G. 47/2022 pentru restul de executant ş i Tncheierea actelor aditionale
corespunz ă toare conform prevederilor art. 4 alin. (2) ş i (3) din O.U.G. nr. 47/2022.
Pe parcursul derul ă rii lucr ă rilor, pe 15[10 ajustarea valorii contractelor de executie pe
cele dou ă sectoare ale contractului au intervenit Note de comand ă suplimentar ă ş i Note de
renuntare, care au condus la modificarea valorii contractelor, modific ă ri evidergiate prin actele
aditionale incheiate.
Dup ă analizarea situatiei i stabilirea restului de executat s-a actualizat devizul general ş i
indicatorii tehnico-econonnici prin aplicarea coeficientilor de ajustare, conform O.U.G.
nr. 47/2022, pe cheltuieli eligibile ş i neeligibile.

Astfel, in conditiile de mai sus, se impune ş i actualizarea cotelor de cofinan ţare
(cheltuielile neeligibile in cadrul proiectului) rezultate in urrna apiic ă rii coeficientilor de ajustare
aplicati pentru restul de executat, conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă a Guvernului nr.
47/2022.
Acest oblectiv de investitii este finantat de la bugetul de stat prin Prograrnul national de
dezvoltare local ă ş i de la bugetul judetean, iar din analiza efectuat ă i actualizarea devizelor a
rezultat o cre ştere atât a cheltuielilor eligi bile care vor fi suportate de la bugetul de stat, cât i o
modificare a cheltuielilor neeligibile care va fi suportat ă de la bugetul judetului.
Conform art. 5 alin, (1) din O.U.G. nr. 47/2022, "Se aprob ă suportarea de la bugetul de
stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care deruleaza
pro grame nationale de investitii, a sumelor suplimen tare necesare pentru ajustarea pretului
con tractelor de achizitie public ă/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a
incheierii actelor aditionale prev ăzute la art. 4 alin, (3), respectiv ca urmare a incheierii
con tractelor dup ă intrarea Fn vigoore a prezentei ordonante de urgent ă continand clauza de
ajustare stabilit ă conform prevederilor prezentei ordonante de urgent ă, exclusiv pen tru cele
aferente cheltuielilor eligibile, corespunz ă toare contribuliei din bugetul de stat prin pro grame
stabilite prin contractele de finantare, potrivit reglement ărilor legale speciale aferente fiec ărui
program national Tri parte, pen tru obiectivele/proiectele de investitli finantate prin programe
nationale pe bază de con tracte de finantare, incheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 273/2006, cu modificările 5i cornpletările ulterioare."
În conditiile de nnai sus a rezultat valoarea cofinant ă rii Judetului lalomita pentru
obiectivul de investitii in sunn ă la 4.184.340,41 lei cu TVA, compus ă din:
1.339.011,89 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli efectuate pAn ă la data de 19.05.2022 ş i,
2,845.328,52 lei cu TVA, reprezentând suma necesar ă finaliz ă rii investitiei, respectiv
cheltuieli neeligibile in tadrul proiectului ( sta ţii de autobuz ş i parc ă ri, lucr ă ri conexe
organiz ă rii de ş antier, cote ISC şi CSC, asistent ă tehnic ă din partea proiectantului etc).
În raportul directiei de specialitate sunt detaliate elementele care stau la baza propunerii
spre aprobare a proiectului de hot ă râre, in ceea ce prive şte structura valorii principalilor
indicatori tehnico-econonnici ş i a valorii contributiei financiare a judetului lalonnita la realizarea
obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precunn ş i a cheltuielilor pentru rest de executat.
Constatând c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Jude ţean lalomita adoptarea hot ă rârii in forma ş i continutul prezentate in project.

PREKDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Teodorescu Gabriele - Virginia
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DIRECTIA DE INVESTITII I SERVICII PUBLICE

Nr. 1321

Rap ort de specialitate
la prolectul de hot ărăre privind aprobarea cofinant ării pentru obiectivul de investitii
finantat prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Modernizare DJ 201: Tronson
DN2 Cosereni - Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 400"
Obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni - Axintele
Orezu, km 0+000-km 35+ 400" este inclus in lista obiectivelor finan ţate prin Programul
National de Dezvoltare Local ă Etapa 11, conform contractului de finan ţare nr. 3288 din data
de 24.11.2017 — incheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvolt ării i Administraţiei.
• Avănd in vedere:
Hotărărea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr,181/01.102021 privind aprobarea cofinan ţării
pentru obiectivul de investifii finanţat prin Programul National de Dezvoltare Local ă
„Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co şereni Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+
400";
Prevederile Legii 273/2006 — legea finan ţelor publice locale;
Prevederile Ordonan ţei de Urge* a Guvernului nr. 28 12013;
Prevederile Ordinului Ministmlui Dezvolt ării Regionale, Administrafiei Publiee şi
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii ş i
sumelor alocate acestora pentru finan ţarea Programului National de Dezvoltare Local ă
pentru Judeţul Ialomiţa, in perioada 2017-2022, cu modific ările şi completările ulterioare;
Prevederile art.10 alin (6) din Ordinul nr. 1851 /2013, privind punerea in aplieare a O. U.G
nr. 287 2013 - conform c ărora: in vederea incheierii contractului de finan ţare multianual,
pentru obiectivele de investi ţii in continuare, Consiliul Jude ţean Ialomiţa, în calitate de
beneficiar trebuie s ă transmită Ministerului Dezvolt ării Regionale i Administraţiei Publice
( actual M.D.L.P.A.) documente care s ă prezinte stadiul fizic realizat, devizul general
actualizat şi/sau devizul general pentru lucr ările rest de executat, defalcat pe categorii de
lucrări i categorii de cheltuieli, hot ărarea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi, hotărarea consiliului jude ţean de asigurare a finan ţării pentru categoriile de
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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 i contractele de achizitii publice, inciusiv actele
adiţionale incheiate;
Intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenta nr.47/15.04.2021 — privind ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publica/contraetelor sectoriale/contractelor de
concesiune/acordurilor cadru;
Valoarea lucrarilor de executie conform Acord Contractual nr.5199/2021 H din
02.03.2021, Sector 1, respectiv 40.595.489,79 lei cu TVA;
Actul Aditional nr.1/22678/2021 V din 23.09.2021 (Sector 1), prin care confrom
Notelor de renuntare (NR) si Notelor de comanda suplimentara ( NCS) rezulta o
diminuare a valorii contractului de executie cu 3.131.013,40 lei cu TVA;
Actul Aditional nr. 4/31456/2021 P din 27.12.2021, prin care conform confrom Notelor
de renuntare (NR) si Notelor de comamda suplirnentara ( NCS) rezulta o majorare a
valorii contractului de execotie cu 349.367,75 lei cu TVA;
Modificarea periodica

a indicelui de caleul pentru materialele de construetii In

Buletinului Statistic de Preturi publicat de INSE;

-

Sector L Valoarea totala a ajustarilor conform OG 15/2022, pentru situatiile de plata
solicitata de catre Antreprenor si certificate de catre Supervizor, la aceasta data este de
1.903.467,93 lei cu TVA;

-

Sector 2: Valoarea totala a ajustarilor conform OG 15/2022, pentru situatiile de plata
solicitate de catre Antreprenor si certificate de catre Supervizor, la aceasta data este de
1.601.748,66 lei cu TVA;
Centralizatoarele de plăţi intocmite de antreprenor potrivit c ărora pentru
Sector 1— valoarea restului de executat este de 6.258.113,57 lei ( inclusiv TVA)
Sector II — valoarea restului de executat este de: 5.882.475,5716 ( inclusiv TVA)
Comunicările Antreprenorului nr.11375/ 2022-C şi nr.11373/ 2022 A din data de
03.05.2021, prin care solicit ă ajustarea valorii aferente restului ramas de exeeutat,
existent la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr.47/2022;
Valorile indicelui pentni constructii-total publicat la acesta data de NSE in Buletinului
Statistic de Preturi;
Valoarea ajustat ă apheată restului de executat, prin utilizarea formulei de ajustare
rnentionata in Art. 3, alin (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022:
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- pentru Sector I - valoarea ajustat ă aplicată restului de executat : 7.723.285,03
lei ( inclusiv TVA) din care 1.465.171,46 lei cu TVA reprezinta valoarea ajustarii aplicata
restului de executat, conform OUG 47/2022;
pentru Sector II - valoarea ajustat ă aplicată restului de executat : 7.259.701,34
lei ( inclusiv TVA) din care 1.377.225,77 lei cu TVA reprezinta valoarea ajustarii
apheata restului de executat, conform OUG 47/2022;

S-a actualizat devizul general campus din:
o Deviz general at obieetivului de investi ţii „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2
Coş ereni - Axintele Orezu, km 0+000-km 35+ 400"; cuprinzand ajustarea
valorii pentm restul de executat conform OUG 47/2022, Sector 1 KM 0+000 K1V1 20+000 ;
o Deviz general al obiectivului de investi ţii „Modemizare DJ 201: Tronson I DN2
Co şereni - Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 400", euprinzand ajustarea
valorii pentru restul de executat conform OUG 47/2022, Sector 2 KM 20+000 KM 35±400;
a Deviz general al obiectivului de investi ţii „Modemizare DJ 201: Tronson I DN2
Coşereni - Axintele — Orezu, km 0+000-km 35+ 400" pe surse de fintantare,
cuprinzdnd ajustarea valorii pentru restul de executat conform OUG 47/2022;
Astfel, Valoarea total ă estimată a investi ţiei potrivit Devizului General aetualizat cu
ajustarea valorilor aferente restului de executat, prevdzut in anexa care face parte integrant ă din
proiectul de hotărdre propus, se modified de la 84.489.213,60 lei cu TVA — la 85.237.759,60
lei cu TVA din care Construc ţii Montaj (C+M): 80.063.624,08 lei cu TVA.
Valoarea contribu ţiei de la bugetul de stat prin Prograrnul National de Dezvoltare Locald
Etapa II este de 81.196.829,04 lei cu TVA jar, potrivit Devizului General aetualizat cu ajustarea
valorilor la restul de executat valoarea eheltuielilor aferente contribu ţiei de la Bugetul de Stat
este de : 81.053.419,19 lei cu TVA.
Avdnd in vedere cele menţionate, supunem spre aprobare modificarea eofman ţării Judeţului
Ialomiţa pentru obiectivul de investi ţii „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni - Axintele —
Orezu, km 0+000-km 35+ 400" de la 3.546.080,53 lei cu TVA (aprobat ă prin H.C.J.
nr.181/01.10.2021)— la 4.184.340,41 lei cu TVA, compusă din:
1.339.011,89 lei cu TVA — cheltuieli efectuate pdn ă la aceasta data;
2.845.328,52 lei cu TVA — valoare necesar ă pentru finalizarea investi ţiei (cheltuieli
neeligibile in cadrul proieetului : Statii de autobuz si parcari, lucrari conexe Organizarii de
3

Santier, cheltuieli diverse si neprevazute cprinzand valoarea ajustata conform prevederilor
O.U.G. 47/2022, cote ISC, cote CSC, Asistenta Tehnica din partea proiectantului).
Anexam prezentului raport Devizul General actualizat cu ajustarea valorilor pentru
restal de executat §i Devizul General defalcat pe surse de finantare (buget de stat §i buget local),
cuprinzand ajustarea valorii pentru restul de executat conform OUG 47/2022.

Director Executiv,
Vlad Cristian

i/Red: Saint I ihaela

4

