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PROJECT DE HOT ĂRARE NR.
privind aprobarea devizului general actualizat fi a indicatorilor tehnico —economici, faza executie
lucrări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgengi a
Guvernului tin 4712022, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum judetean DJ 203 E,
Cocora, km 0+000— km 12+800"

Consiliul Judetean
Aveind în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 16-26( /2022 - C-"'" din (7 .05.2022 al Presedintelui Consiliului
Judetean
Examineind:
Hotărdrea Consiliului Judeţean 1alomiţa nr. 113/10.09.2019 privind aprobarea devizului
general actualizat si a indicatorilor tehnico —economici, faza PT+DE, pen tru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum judetean DJ 203 E, Căzănesti Cocora, km 0+000 — km 12+800";
- Raportul de specialitate nr..I33
/2022 - Ps) din 09P .05.2022 al Direcţiei Investitii
Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2022 din
.05.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2022 din
.05.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
In conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ con tractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, Cu complet ările ulterioare;
- prevederile Hoteirdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conţinutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri
publice;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile pub/ice, cu modific ările şż cornpletările
ulterioare;
- prevederile Legii in'. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific ările şi completările
ulterio are;
- prevederile Regulamentului de organizare i functionare a Consiliului Judepan Ialornita
aprobat prin Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialomita in'. 46/30.03.2021, cu modificările
completările ulterioare,
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu completeirile ulterioare,

la,
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HOT4RAF$TE
Art1 Se aprobă devizul general actualizat cu coeficientii de ajustare, potrivit DUG nr.
47/2022, faza executie lucr ări, pentru obiectivul de investifii „Modernizare drum judetean DJ 203 E,
Căzănaşti — Cocora, km 0+000 — km 12+800", prev ăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărăre.
Art2 Sc aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi cu coeficien ţii de
ctjustare, potrivit OUG nr. 4772022, faza execufie lucrări, pentru obiectivul de investitii
„Modernizare drum judetean DJ 203 E, Căzăneşti Cocora, km 0+000 — km 12+800", după cum
urmează
a) valoarea totală a investiţiei 22.277.065,05 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 19.764.1827 43 lei cu TVA,

Art3 Prin grija Secretarului general al judeţului Iaiomiţa, prezenta hotc-irare se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Pub/ice, Directiei Buget Finan ţe, Direcţiei
Achizitii şi Patrimoniu spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Judeţul Iaiomiţa, urmand set' fie publicatci
pe site-ul Consiliului Judeţecut Ialorniţa, seeţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realiz ă rii obiectivului

MODERN1ZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 203E,
CAZANET1- COCORA, KM 0+000 - KM 12+800
actualizat conform prevederilor O.U.G. nr 47/2022 privind dfustarea proturilor contractelor de achizitie publica!
contractelor seetorialeicontraetelor de coneeslune/aeordullror-cadru
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3. 1 Studii term
3.1.3 Studii topogra5ce
3.1,2 Studii geotehnice

Total 3,1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3,3.3
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Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri şi autorizatit (')
Pruiertare şi inginerie
Expertiza telmica
Protectare faze SF
Protectare faze PT

'total 3.3
3.4 Organizarea si derularea p oecclurflor dc ackizitie publicil (()
3,5 Consultantil_(°)
3,6 Asistentă tehniea" ()
TOTAL CAPITOL 3
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6,000,00
24,848. 00
30,848.00
9,600.00

1,140.00
4,721.12
5,861,12
0.00

7,140.00
29,569.12
36,709.12
9,600.00

2,600.00
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30,666,43
52,447.94
2,200.00
0.00
110,672,00
205,767.94

494,00
3,644.49
5,826 62
9,965.11
0.00
0.00
21 027.68
36 853.91

3,094,00
22,826.00
36,493.05
62,413.05
2,200.00
0.00
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242,621.85
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1
4,1
4.1,1
4.1.2
4,1,3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.3
4.1.9
4,1.10
4.1.11

Construe ii-instala ii
Modernizare drum km 0+000 - km 1+400
Modemiza e drum km 1+400 - km 12+800
Drumm.' latorale
Intecaeetia Cu DN
Accese . o. letati
Podele drumun laterale
Podete D-1000
Trectri la nivel
Trotuare
Seurzerea a elm
Scronaiizan

„,p,s,. ,

1,085,806.97
10,635,611.51
475,411.88
96,359.00
773,435,80
119,788.64
186,698.29
538,434.97
285,258.73
1,688,959.20
610,853.28

206,303.32
2,030,266,19
90,328.26
18,308,21
146,952.80
22,759,84
35,472.68
102,302.64
54,199.16
320,902.25
116,062.12

1,292,110.29
12,715 877.70
565,740.14
314,667.21
920,381.60
142,548,48
222,170.97
640,737.61
339 457.89
2,009,861.45
726 915.40

Total 4.1

16,546,618.27

3,143,857.47

19,690,475.74

Total 4.2

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total 4.3

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4,2 Manta utilaje tohnologice
4.2,1
4,3 Utilaje, echinamente lehnologice şi functionale Cu montaj
4.3.1.
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuiellle necesare realiz ă rii obiectivului

MODERNIZARE DRUM JUDEŢ EAN DJ 203E,
CAZANETI - COCORA, KM 0+000 - KM 12+800
actualizat conform prevederilor 0.G. nr 47/2022 privind alustarea prefurilor contractelor de achizitie publica/
contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordultror-cadru

Nr.
crt.

1

TVA

Valoare (inclusiv
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l

Denumirea capltolelor si suhcapitolelor de cheltufeli

2

4.4 Utile fkă montaj si echipamento do transport
4,4.1
Total 44
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16,546,618.27

3,143,857.47
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0.00
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0.00
279,342.00
1,673,041.00
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0.00
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0.00
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2,270,260.79
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Beneficiar,
JUDETUL IALOMITA
Director Executiv
Vlad Cristian

rI1NT
E SANTIER
ALIT, NR, 00021201
DOMENII/SUBDOMEMI AUTORIZATE
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hot ărdre privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico
—economici, faza executie lucr ări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor
Ordonantei de Urgent ă a Guvernului nr. 4712022, pentru obiectivul de investifii „Modernizare
drum judetean DJ 203 E, C ăzeinesti Cocora, km 0+000 — km 12+800"
Prin proiectul de hotărke supus dezbaterii Sc propune actualizarea devizului general şi a
indicatorilor tehnico — economici, faza executie luer ări, cu aplicarea coeficientilor de ajustare
conform prevederilor Ordonantei de Urger* a Guvernului nr. 47/2022, pentra obiectivul de
investitii „Modernizare drum judetean DJ 203 E, C ăzărieşti — Cocora, km 0+000 — km 12+800".
Realizarea obiectivului de investitii in cauz ă a fast demarat ă de Consili-ul Judetean Ialomita
in cursul anului 2019, finantarea lucr ărilor de modernizare a drumului jude ţean 203 E cuprins intre
loealitătile Căzăneşti i Cocora fiind aprobat ă prin hotărarea nr. 113. Dup ă incheierea contractului
de finantare, parcurgerea tuturor procedurilor legale ulterioare s-a finalizat cu atribuirea
contractului de execu ţie luerări către Asocierea antreprenorilor SC Drumuri şi Poduri SA şi SC All
Construct Sud SRL.
După incheierea contractului, pentru a se tine seama de once crestere sau diminuare a
costului materialelor pe baza c ăruia s-a fundamentat pretul acestuia, prin Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 47/2022 au fast aduse modific ări maj ore in ceea cc prive şte ajustarea preturilor
aferente materialelor de constrac ţii pentru contractele de achizi ţie publică.
În conformitate cu metodologia de punere in aplicare a OUG nr. 47/2022, devizul general al
obiectivului de investitii i indicatorii tehnico-economici ini ţiali au fost actualizati pe baza forrnulei
polinomiale de ajustare, motiv pentru care, prin proiectul de hot ărare se propune aprobarea noilor
valori ale proiectului, ce vor sta la baza adition ării contractului de lucr ări aflat in derulare,
În raportul de specialitate al directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Ialomita şi in anexa cc insoleşte proiectul de hot ărAre sunt prezentate detaliat
noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investitii.
Constat5nd c ă sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judelean falomita adoptarea hot ărarii in forma şi continutul prezentate in proiect.

Tehnedactal
Dogam Wan
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DIRECTIA DE INVESTITII ŞI SERVICII PUBLICE

Nr.

Raport de specialitate
hi proiectul de hotărăre privind aprobarea devizului general actualizat şi a
indicatorilor tehnico-economici, faza executie lucr ări, cu aplicarea coeficientilor de
ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă a Guvernului. nr.4712022,
pentru obiectivul de investith
„Modernizare drum judetean DJ 203 E, C ăz ăne şti-Cocora, km 0+000-km 12+800"
Obieetival general al proiectului este reabilitarea re ţelei de drumuri judeţene şi
asigurarea unui trafic in condiţii de siguranţă;
Obiectivul specific: prin dezvoltarea infrastrueturii de transport rutier in zonă, se creeaz ă
premisele unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţi economici, colectivit ătile regionale, locale si
se realizez ă legături eficiente intre centre urbane si regiuni periferice,
- Beneficiar: Judeţul Ialomiţa ;
Sursa de finanţa.te: Obiectivul de investitii este finanţat de la Bugetul Local;
Avand in vedere:
Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 113/10.09,2019 de aprobare a devizului
general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE pentru obiectivul de
investiţii „Modetnizare drum judeţean DJ 203 E, Căzănesti-Cocora, km 0+000-km
12+800"
- Prevederile Legii 273/2006 - legea finan ţelor publice locale;
Intrarea in vigo are a Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului ru-.47/2022 privind ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor seetoriale/contractelor de
eoncesiune/acordurilor cadru;
prevederile art. 1 alin.(1) din O.U.G. nr.47/2022 prin care, „preţul contractelor de
achiziţie publică/contractelor seetoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru,
aferente obiectivelor/proieetelor de investiţii/lucrărilor de intretinere şi reparatii
curente/reparatiilor capitale finan ţate, integral sau partial, din fonduri publice definite
potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finan ţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pet. 32 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare, sau din fondurile
proprii ale autorităţilor/entit ătilor contractante prev ăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr.
98/2016 privind achizi ţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, la art. 4
alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi ţiile sectoriale, cu modific ările şi
completările ulterioare, respeetiv la art. 9 lit. b) şi c) şi art. 10 aim. (1) lit. b) şi chdin
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de luerări şi concesiunile de servicii, cu
modificarile si complet ările ulterioare, aflate în derulare la data intrării in -vigoare
prezentei ordonante de urge*, se ajusteaz ă, in conditiile prezentei ordonanţe de urgent ă,
pentru a tine seama de once ereştere sau diminuare a costurilor pe baza c ărora s-a
fundamentat pretul contractelor."
1

Modificarea periodic ă a indicelui de calcul pentru materialele de constnictii in Bu1etinul
Statistic dePreturi publicat de 1NSE;
Adresa nr.12462/12.052022 a Asocierii S.C.Drumuri si Poduri şi S.C.All Construct Sud
SRL, Executantul lucr ării conform contractului de lucr ări nr.2080712019-L din
24.09.2019 avănd ca object „Modernizare drum judetean DJ 203 E, C ăzăneşti-Cocora,
km 0+000-km 12+800", prin care solicit ă ajustarea valorii aferente restului de executat
existent la data intr ării in vigoare a O.U.G. nr.4712022 pentru contractul mentionat;
S-a actualizat Devizul General pentru obiectivul „Modernizare drum judetean D.1 203 E,
Căzăne$i-Cocora, km 0+000-km 12+800", cu estimarea ajust ării preturilor, calculate la
restul de executat la acest moment, utiliz ănd formula de ajustare prev ăzută in O.U.G.
nr.4712022:

Va=Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)]
Unde:
Va = valo area ajustat ă a solicitării de pled
Vo = valoarea solicit ării conform preturilor prev ăzute in ofertă
A = valoarea procentual ă a plătii in avans
p = valoarea procentual ă a profitului —valoarea profitului exprimat ă valoric/pretul
contractului
ICOn = indicele de cost in constructii total aferent lunii solicit ării la plat ă
ICC data de referinta=indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei
de depunere a ofertei,
Considerand Vo valoarea din centralizatorul de plat ă pentru lucrări rest de
executat 2,627,881.65 lei fără TVA, p=0,03, ICC=135.90 (tuna iulie 2019), ICCn=166,
rez-ultă valoarea de 3.192.460,46 lei fără TVA pentru lucr ările rest de executat.

Va= 2.627.881.65 x 1(1-0.03) x 1661135.9 + (0.03+0)1=3.192.460,46 tel
Diferenta rezultat ă din aplicarea formulei de ajustare este estimat ă la 564.578,81 lei fără
TVA
3.192.460,46 lei — 2.627.881,65 = 564.578,81 lei pentru valoarea lucr ărilor rest de executat.

Denumire deviz

Rest de
executat
dup ă
a plica rea
formulei de
ajusta re

Rest de
executat

diferenta
rezultat ă
prin
aj usta re

Deviz
actualizat
dupa
aplicarea
ajustarii

1. Modernizare km 0+000-km 1+400

17,163.21

20,850.58

3,687.37

1,085,806.97

2.Modernizare km 1+400-km 12+800

64,330.66

78,151.57

13,820.91

10,685,611.51

3. Drumuri laterale

33,781.56

41,039.25

7,257.69

475,411.88

4. Intersectia Cu ON

79,318.15

96,359.00

17,040.85

96,359.00

5. Accese proprietati

636,655.57

773,435.80

136,780.23

773,435.80

6. Podete drumuri laterale

33,231.43

40,370.93

7,139.50

119,788.64

7.Podete 1000

55,682.06

67,644.89

11,962.83

186,698.29

7,533.92

9,152.52

1,618.60

538,434.97

234,811.42

285,258.73

50,447.31

285,258.73

1,036,780.30

1,259,524.04

222,743.74

1,688,959.20

8. Treceri la nivel
9. Trotuare
10. Scurgerea apelor

2

11. Semnalizari
12. Prorectia mediului

TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL CU TVA

377,608.64

458,734.76

81,126.12

610,853.28

50,984.73

61,938.38

10,953.65

61,938.38

2,627,881.65

3,192,460.46

564,578.81

16,608,556.66

499,297.51

606,567.49

107,269.97

3155625.766

3,127,179.16

3,799,027.95

671,848.79

19,764,18243

Astfel, valoarea total ă estimată a investitiei, potrivit Devizuful General actualizat,
prevăzut in anexa care face parte integrant ă din proiectul de hot ărare propus, se modific ă astfel:

Valoarea totală a investitiei: 22.277.065, 05 lei cu TVA
din care Constructii Montaj (C+M): 19.764.182,43 lei cu TVA

Paţă de cele mentionate anterior, supunem spre dezbatere şi aprobare a proiectului de
hotărare in forma si continutul prezentat Devizul general actualizat pentru obiectivul
„Modernizare drum judetean DJ 203 E, Căzănesti-Cocora, km 0+000-km 12+800"
Anexăm prezentului rap ort:
- Devizul General actualizat
Adresa nr.12462/12.05.2022 a Asocierii S.C.Drumuri Si Poduri şi S.C.All Construct
Sud SRL, cuprinzand ultimul centralizator de pl ăti
- Copii ale tabelelor cu indicii de cost in constructii utilizati în calcularea ajust ării

Director Executiv,
Cristian Vlad
Responsabil tehnic,
Doina Rosca
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