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PROJECT HOTĂ R;IRE NR. 
privind modificarea  i compktarea attexei la hotiiretrea Consiliului Judelean Ialomita 

nr. 108711.06.2021 privind aprobarea contracteirii ş i garantcirii unei finanteiri rambursabile interne 
in valoare de 100.000 mu i lei in vederea realizetrii unor objective de investitii de interes judelean 

Consiliul Judeţ ean 
Av ă nd in vedere: 
Referatul de aprobare nr. /$0,7- 443 /2022 - 	din  461;  .2022 al Presedintelui Consiljului 
Judeţ ean Ialotni la, 
Examină nd: 
prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomila nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contracteirii ş i garantă rii unei finantă ri rambursabile interne in valoare de 100.000 mu i lei 'in 
vederea realiză rii unor objective de investitii de interes judefean; 

- Avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale apro bat prin Hotă ră rea nr. 
6716/16.09.2021; 
Raportul de specialitate comun nr.  /640-72022  - 	din  4.Z.4.2022 al Directiei Buget 
Finante ş i Directiei de Investitii Servicii Pub/ice 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiarei si 
agricultură ; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Cornisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, obligatii  i incompatibiliteiti; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 191 alin.(1) lit. c) i alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile şż  completă rile ulterioare; 

prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile pub/ice, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederik Ordonanţ ei de Urgenţei a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică , cu 
modificeirile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă ră rii Cruvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică , Cu modifidirile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă ră rii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, cornponenţ a ş i funcţ ionarea 
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pentru elaborarea actelor 
normative, republicată , cu modificeirile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeanei a autonomiei locale, adoptată  la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată  prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 2158-2170 din Codul civil, 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pen tru elaborarea actelor 

normative, republicată ; 



prevederile .Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean la 
	pro bat-prin-Ho tă r drea-E'onsiliului-Judetean-lalomita-nr.--46-clin----30:037202-17-ca-modifică rile-si 	 
cotnpleteirile ulterioare, 

Constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finalizarea proiectelor aferente 
obiectivelor de investitii pub/ice de interes judetean, ale că ror documentatii tehnico-economice au fost 
aprobate prin hotă rdrile Consiliului Judetean Ialomiţa prevă zute in anexa la prezenta hotă rdre, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu rnodifică rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTA'RA4TE 

Art I Anexa la Hot ă rdrea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind 
aprobarea contractă rii ş i garantarii unei finanţă ri rambursabile interne in vciloare de 100.000 mu i lei fn 
vederea realiză rii unor objective de investifii de interes judeţ ean, se modific ă  si se completează , si se 
inlocuieste cu anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rcire. 

Art. II Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data ctducerii la cunostintet 
publica. 

Art. III Prin grija Secretaruluj General al Judetului Ialomita, prezenta hotă rdre se cornunia 
spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Jude ţean lalomita, Directiej Buget Finante ş i 
Direcţ iei Investitii i Servicii Publice spre tiin ţă , ş i Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita, urmiind 
stifle publicată  pe site-ul Consiliului Judelean Ialomita, Sectiunea "Monitorul Oficial Judetului". 

PRE$EDINTE 

MARIAN IWO 

Avizat, 
Secretarul general al judeţului Mon* 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

DIG 



Anexă  
la Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita 

nr, 

ANEXA 
Lista obiectivelor de investitii pentru care se solicită  finantare 

rambursabil ă  intern ă  

Nr. 
Crt 

. 

Denumire obiectiv de investitii 

Hotă rârile 
Consiliului 

Judetean lalomita 
privind aprobarea 

documentatiei 
tehnico - economice 

Valoarea 
finant ă rii 

rambursabile 
interne 

H.C.J.I. nr. 
108/11.06.2021 

-  mu i lei - 

Valoarea 
finantă rii 

rambursabile 
interne 

actualizat ă  
-  mu i lei - 

1 Modemizarea ş i dotarea incintei cl ă dirii Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia 

173/23.09.2021 10.000 10.000 

2 Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia 

175/23.09.2021 10.000 10.000 

3 Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea Ambulatoriului 
din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia 

112/16.10.2018 
184/01.10.2021 

5.000 5.000 

4 Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectură  
Conacul Bolomey 

256/23.12.2021 5.000 8.500 

5 Modemizare DJ 201, Buesti - Iv ă ne ş ti - Ion Ghica - 
Ciulnita - Cosambe ş ti - Mă rcule ş ti, km 57+000 - 
84+000 

182/01.10.2021 
55/29.03.2022 

10.000 6.702 

6 Modernizare DJ 201: Tronson 1 DN2 Cosereni - 
Axintele - Oren., km 0+000 - 35+400 

109/26.05.2022 10,000 8.046 

7 Modernizare DJ 306 limită  judetul Calk* - Albe ş ti - 
Andrăş e ş ti - Gheorghe Doja - Crun ţ i intersecţ ie Cu 
DJ 102H, DJ 102 H intersectie cu DJ 306 - Reviga - 
Cocora - intersectie cu DJ 203E, DJ 203E interseelie 
Cu DJ 102H - Cocora - limită  judet Buz ă u 

187/27.11.2020 30.000 20.500 

8 Modemizare drum judetean DJ201, Tron son Orezu 
(intersectie DJ201B) - Piersica-Borduselu (ie ş ire din 
loealitate) 

155/27.11.2019 
152/30.08.2021 
177/23.09.2021 

20.000 22.800 

9 Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unit ă tii de 
Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgentă  Slobozia 

189/27.11.2020 2.500 

10 Modemizare DJ101B: Limită  judeţ  Ilfov - R ă dule ş ti 57/29.03,2022 - 5.952 

TOTAL 
100.000 100.000 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hotă rare privind modjficarea  i  completarea anexei la hotă rarea 

Consiliului Judetean Ialom4a nr. 108111.06.2021 privind aprobarea contracteirii 
garantă rij uneiJinanlă ri rambursabjle interne in valoare de 100.000  mu i lei in 

vederea realizeirij unor objective de investiţ ii de interes judetean 

Prin projectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea modifică rii 
complet ă rij anexei la hotă reirea Consiljului Judeţ ean Ialomiţa nr. 108/11.06.2021 
privind aprobarea  con  tractă rii  i  garantă rii unej finanţ dri rambursabile interne in 
valoare de 100.000  mu j lei in vederea realiză rii unor objective de investilii de interes 
judeţ ean. 

Objectivelor de investifii de interes judelean finanţ ate din această  sursă  se 
referă  la.. 

• Modernizarea dotarea incintei clă dirii Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urge* 

Slobozia; 
• Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Judeţ ean de Urge* Slobozia; 
• Reabiljtarea monumentului istoric si de arhitectură  Conacul Bolomey; 
• Modernizare DJ 201, Buesti Iv ă nesti - Ion Ghica - Ciulniţa Cosă mbesti - 

Mă rculesti, 
km 57+000 - 84+000; 

• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu, km 0+000- 
35+400; 

• Modernizare DJ 306 limită  juderul Că lă rasi Albesti - Andr ă sesti - Gheorghe 
Doja Crunţ i intersecţ ie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţ ie cu DJ 306-  Reviga - 
Cocora - intersecţ ie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţ ie cu DJ 102H - Cocora 
limită  judeţ  Buzau; 

• Modern  izare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersecţ ie DJ201B) - 
Piersica-Borduselu (iesire din localitate). 



In prezent, raportat la stadritTde zmplementare a proiectelor En cauză , se irnpune 
o reaş ezare a resurselor financiare alocate initial. De asemenea, lista inifiala a 
obiectivelor de invest -44i se propune a fi completata cu două  noi proiecte, ş i anume : 

• Modernizarea, extinderea ş i dotarea Unităţ ii de Primire Urgenfe din cadrul 
Spitalului Judefean de Urgenta Slobozia; 

• Modernjzare DJ101B: Limita judef Ilfov-R ă duleş ti; 

În Raportul comun al directillor de spec ialitate implicate din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiljului Judefean Ialomifa sunt prezentate in detaliu informafiile 
de natura tehnico-economice care susfin aprobarea proiectului de hotară re. 

Constată nd ca sunt Endeplinite condiliile de necesitate .51 oportunjtate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotararii En forma ş i continutul 
prezentate in project. 

PREYEDINTE 
MARIAN P 

Tehnredactat 
Dogaru lulian 
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RAPORT 
in proiectul de hotă ră re privind modificarea ş i cornpletarea anexei la hotă ră rea Consiliului Judeţ can 
Ialomi ţ a nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contract ă rii ş i garant ă rii unei finan ţ ki rambursabile 

interne in valoare de 100.000  mu  i lei in vederea realiz ă rii unor objective de investi ţ ii de interes 
judeţ ean 

Prin Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021 a fost aprobat ă  contractarca 
unuj imprumut intern de 100.000  mu  i lei. 

Conform anexei  in Hotă rhrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021, a fost 
aprobat ă  lista obieetivelor de investi ţ ii finanţ ate din aceast ă  surs ă , dup ă  cum urmeaz ă : 

• Moderrtizarea ş i dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean de Urgent& Slobozia: 10.000  mu lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia: 10.000  mu i lei; 
• Reabilitarea, modernizarea  i  dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* 

Slobozia: 5.000  mu  i lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey: 5.000  mu  lej; 
• Modemizare DJ 201, Bue ş ti - Ivă ne ş ti - Ion Ghica - Ciulni ţ a - Cosâmbe ş ti Mă rculeş ti, 

km 57+000 - 84+000: 10.000  mu i lei; 
• Modernizare DJ 201: Tronson  J  DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000-35+400: 10.000  mu i lei; 
• Modernizare DJ 306 limită  judeţ ul Că lă raş i - Albeş ti - Andrăş e ş ti - Gheorghe Doja Crun ţ i 

intersec ţ ie cu DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersectie cu DJ 
203E, DJ 203E intersecţ ie  cu DJ 102H Cocora - limit ă  judeţ  Buzau: 30.000  mu lei; 

• Modemizare drum jude ţ ean DJ201, Tronson Orem (intersec ţ ie DJ201B) - Piersica-Bordu ş elu 
(ie ş ire din localitate): 20.000  mu i lei. 

Avă nd in vedere stadiul actual al implement ă rii investi ţ iilor de mai sus ş i pentru o utilizare 
eficientă  a resurselor financiare din contractul de credit, se propune actualizarea listei obiectivelor  cc  
vor fi fman ţ ate, conform anexei la proiectul de hotă rke supus dezbaterii, dup ă  cum utmeaz ă : 
• Modernizarea ş i dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia: 10.000  mu i lei; 

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia: 10.000  mu lei; 
• Reabilitarea, rnodernizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  

Slobozia: 5.000  mu i lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey: 8.500  mu i lei; rnajorarea  Cu 

3.500  mu i lei are in vedere contextul socio-economic actual, precum  i  apari ţ ia unor acte normative 
cu privire  in ajustarea pre ţurilor necesare actualiz ă rii costurilor investi ţ iei  cc  conduc la majorarea 
cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea cofinan ţă rii din cadrul proiectului; 

• Modernizare DJ 201, Bue ş ti-Ivă neş ti-Ion Ghica-Ciulni ţ a-Cos ă mbe ş ti-Mă rcule ş ti, km 57+000 - 
84+000: 6.702,00  mu i lei; diminuarea sumelor alocate acestui obiectiv de investi ţ ii cu 3.298  mu  i lei 
se datoreaz ă  unor problerne apkute in execu ţ ia lucră rilor; 

• Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 8.046  mu  i lei; 
sumele alocate acestui obiectiv de investi ţ ii se diminuează  Cu  1.954  mu i lei intruck execu ţ ia 



lucră rilor este aproape finalizat ă , sumele alocate intial din sursă  extetriă  urmă nd a fi alocate care 
alte obiectilia—d-Finvestiţ ii; 	  

• Modernizare DJ 306 limită  judeţul C ă lă raş i-Albe ş ti-Andr ăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crun ţ i intersec ţ ie 
cu DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersec ţ ie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersec ţ ie cu DJ 102H-Cocora-limit ă  judeI Buz ă u: 20.500  mu i lei; diminuarea sumelor alocate 
acestui obiectiv de investi ţ ii cu 9.500  mu  i lei se datoreaz ă  nefinaliz ă rii procedurii de licitaţ ie 
aferent ă  contract ă rii execu ţ iei lucră ri; 

• Modemizare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersec ţ ie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu (ie ş ire 
din localitate): 22.800  mu i lei; suplimentarea sumelor aferente acestui obiectiv de investi ţ ii Cu  
2.800  mu lei se datorează  finaliz ă rii procedurii de achizi ţ ie pentru un tronson din acest drum, 
pentru cel ă lalt tronson urm ă nd a fi derulat ă  procedura de achizi ţ ie; 

• Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unită tii de Primire Urgen ţ e din cadrul Spitalului Judeţ ean de 
Urge* Slobozia: alocarea sumei de 2.500  mu i lei; introducerea acestui obiectiv de investi ţ ii este 
necesară  avă nd in vedere necesitatea implement ă rii proiectului, respectiv finalizarea intr-un termen 
cat -alai scul t  a lucră rilor de execuţ ie, importan ţ a obiectivuui  fund  una majoră  pentru locuitorii 
judeţ ului Ialomi ţ a; 

• Modemizare DJ101B: Limit ă  jude ţ  Ilfov-Ră dulesti: alocarea sumei de 5.952  mu i lei; includerea in 
lista ca urmare a semnă rii contractului de lucr ă ri de execuţ ie  i  demararea acestora, zona vizat ă  
fund  una important pentru dezvoltarea jude ţului. 

Cheltuielile finan ţ ate din imprumutul contractat se reflect ă  in bugetul imprumuturilor interne in 
limita tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale. 

Propunerile din proiectul de hotă ră re se vor reflecta, dup ă  avizarea notific ă rii de care Comisia 
de autorizare a imptumuturilor locale din cadrul Ministerului Finan ţ elor Publice, in bugetul 
imprumutului intern, anex ă  a bugetului general consolidat al judeţului Ialomi ţ a. 

Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

Director executiv, 

Cristian Vlad 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

