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PROJECT DE HOTA1aRE NR. 
privind aprobarea Notei conceptuak aferentă  obiectivului de investipi 

"Modenizare DJ201: interseclie cu DJ213A (M ă rculep) intersectie etc DJ212; DJ212: 
intersegie cu DJ201 intersecţ ie cu DN2A (T ă ndă ret)" 

Consiliul Judeţ ean lalomiţ a, 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprob are nr. 	13 it /2022 -  1)---  din 	.08.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean kdomiţ a, 
Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr.  IMO /2022 -  1  din VI  .08.2022 al Direcţ iei Investi ţ ii ş i 

Servicii Publice; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.08.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.08.2022 al Comistei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionala protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) aim. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţ d a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 
prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) 0 anexa nr. 1 din Hotdrdrea de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare conţ inutul-cadru al docun2entaţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finanţ ate din fonduri pub lice, cu modificdrile ş i completdrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţa 2021-2027 aprobatd prin Hotă rdrea 
Consiliului Judeţean Ialorniţ a nr. 80 din 20.04.2022; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterio are, 

HOTĂ RĂ $TE: 

Art.1 Se aprobd Nota conceptuald aferentă  obiectivului de investi ţ ii "Modernizare DJ201: 
intersecţ ie Cu DJ213A (Mă rculayti) — intersec ţ ie en DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 — 
intersecţ ie en DIVA (T ă nddrei)", prevdzutd in anexa care face parte integrantă  din prezenta 
hotă rdre. 

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0 



Art.2 Se Frnputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean Ialomiţ a, sei 
modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale  în  cazul aparitiei unor modificeiri legislative 
sau  al  unor modificeiri de ordin tehnic. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţ a, prezenta hoteireire va fi 
cornunicatei spre ducere la indeplinire Directiei Investitii  i  Servicii Publice,  ş i, spre stiinta 
Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean 

sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Seeretaral General al judeţ ului Ialornira 
Adrian Robert IONESCU 

Arr.  	 12(1/0c 
Adoptata Ia Slobozia 	 TS. 
Astazi 	.2022 	 2 ex. 

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0 
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PRE$EDINTE 

MARIAN P 

NOTX CONCEPTUALA 

Anexa 
la Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita 

nr. 	din 	 2022 

ROMANIA 

CONSILIUL ADMAN IALOMITA 

1. Informatii generale privind oblectivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivulai de investitii 

„Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (Meirculegi) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212; 
intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie  cu DN2A (Tadcirei)" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite — Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialonai ţ a 

1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
Metal Ialomita 

2. N ecesitatea ş i oportunitatea obieetivului de investitii propus 
2.1. Scurtă  prezentare privind: 
a) Delicien ţ e ale situa ţ iei actuate: 

Conform Strategiei de dezvoltare a judeţ ului Ialotniţ a 2021-2027, in analiza situatiei 
existente, jude ţ ul Ialomi ţ a este slab conectat la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T,  fund  izolat 
fată  de centrele urbane majore de la nivel european. De asemenea infrastructura destinat ă  
deplas ă rilor nemotorizate este slab dezvoltată  in judeţ ,  fund  evidentiate probleme de sigurant ă  in 
trafic pentru pietoni ş i 

În ceea ce prive ş te localizarea accidentelor pe teritoriul judetului, in anul 2020, 60% dintre 
accidentele grave ş i 38,5% din accidentele u ş oare erau localizate in lungul drumurilor nationale, 
urinate de cele inregistrate pe drumurile locale din localit ăţ i, acestea  fund de 23,3% in cazul 
accidentelor grave ş i de 40,6% in cazul accidentelor u ş oare. Analiz ă nd datele la nivelul anului 
2018, rnajoritatea accidentelor sunt localizate in lungul drumutilor DN2, DN2A (Urziceni-Slobozia 

Slobozia-Tăndă rei) ş i DJ201. Majoritatea accidentelor care au implicat pietoni ş i bicieli ş ti au avut 
loc in interiorul zonelor urbane sau de-a lungul drumurilor nationale  i  judeţ ene, in special la 
intrarea in localit ă tile din mediul rural. 

Astfel se impun ca posibile interventii conturarea unor coridoare de mobilitate la nivelul 
jude ţ ului, care s ă  asigure leg ă turile intre principalele puncte de interes din judeţ  ş i amenajarea 
pistelor de biciclete care s ă  asigure legă turile intre localit ăţ i, in special in zonele periurbane ale 
municipiilor din judeţ . 

Modernizarea DJ201: intersectie cu DJ213A (M ă rcule ş ti) — intersectie cu DJ212; D7212: 
intersecţ ie cu D7201 — intersectie cu DN2A ( Ţă ndă rei) va majora kilometrii de infrastructura 
destinat ă  deplas ă rilor nemotorizate in judeţ  ş i va spori siguranţ a in trafic pentru pietoni  i  bicicli ş ti. 
De asemenea va realiza o mai build conectivitate la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T a 
localit ăţ ilor Mă rcule ş ti, S ă veni, Sudiţ i prin DJ201  i  DJ212 la DN2A. 
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Potrivit Hot ă ră rii nr. 90712016 privind etapele de elaborare ş i con ţ inutul — cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice, sunt reglementate etapele de elaborare i continutul cadru at documenta ţ iilor 
tehnico-economice pentrn realizarea lucr ă rilor de interven ţ ii la construe-tine existente 

Prin introducerea in lista de investi ţ ii trebuie elaborată  documentaţ ia tehnico-economic ă  - 
faza D.A.L.I., prin care se vor stabilj principalii indicatori tehnico economici ai investi ţ iei. 

b) Efeetul pozitiv previzionat prin realizarea obieetivului de investitii: 
Proiectul propus se adresează  urmă toarelor nevoi existente in zon ă : 

cre ş terea vitezei de deplasare prin imbun ă tă tirea elementelor geometrice; 
creş terea nivelului de siguran ţă  a traficului rutier si pietonal; 

- creş terea duratei de exploatare; 
o mai bun conectivitate la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T a localit ăţ ilor Mă rcule ş ti, 
S ăveni, Sudi ţ i prin DJ201 ş i DJ212 la DN2A 

e) Itnpactul negativ previzionat  în  eazul nerealiză rii obieetivului de investitii: 
Impactul estimat in cazul nerealiz ă rii projectului vu fi semnificativ prin cre ş terea 

problemelor de siguran ţă  în trafic pentru pietoni ş i bicicli ş ti datorit ă  traficului rutier in cre ş tere. 
La nivel regional vor conduce la accentuarea problemelor socio-economice asupra zonelor 

defavorizate ş i comunit ăţ ilor marginalizate din zona studiat ă . 
2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investi ţ ii cu aceleaş i funcţ iuni sau func ţ inni 

similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii 
necesit ăţ ii realiz ă rji obiectivului de investi ţ ii propu.s. 

- in momentul de faţă  nu există  în zona objective de investi ţ ii in implementare cu acela ş i 
func ţ iuni sau func ţ iuni similare. 

2.3. Existenţ a, după  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri similare, aprobate 
prjn acte normative, in cadrul c ă rora se poate incadra objectivul de investi ţ ii propus. 

Obiectivul proiectului este in concordan ţă  cu Strategia de dezvoltare a judeţ ului Ialomiţa 
2021 -2027, 04. lalomiţa - judeţ  accesibil ş i bine conectat in teritoriu cu o infrastructur ă  de 
transport performant ă  ş i cu un impact redus asupra mediului. 

- Obiectivul proiectului este in concordanţă  cu Strategia Naţ ionaki  pen  tru Dezvoltarea 
Durabilei a Romeiniei 2030, ce propune modernizarea i dezvoltarea infrastructurii calitative, 
fiabile, sigure i durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economic ă  i bun ă starea oamenjlor, cu 
accent pe accesul larg i echitabil pentru to ţ i,. 

2.4. Existenţ a, dup ă  caz, a unor acorduri intema ţ ionale ale statului care oblig ă  partea rom ă nă  la 
realiz area obiectivului de investi ţ ii: 

- Obiectivul proiectului este in concordan ţă  cu Strategia Na ţ ională  pentru Dezvoltarea Durabil ă  
a Romă niei 2030, cc propune modernizarea i dezvoltarea infrastructurii calitative, fjabile, 
sigure i durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economic ă  i bună starea oamenilor, cu accent 
pe accesul larg i echitabil pentru to ţ i,. 

2.5. Obiective generale, preconizate a fj atinse prjn realizarea investi ţ iei. 
Corel are! relevan ţă  in rap ort cu obiectivele principalelor documente de programare/ alte 

proiecte regionale, na ţ ionale, sectoriale sau interregionale: 
Obiectivul proiectului este in concordan ţă  cu Strategia de dezvoltctre a judeţ ului kilomi ţ a 
2021 -2027, 04. lalotniţa - judeţ  accesibil ş i bine conectat in teritoriu cu o infrastructur ă  de 
transport performant ă  i cu un impact redus asupra medjului. 

3. Estimarea suportabilit ăţ ii investiţ iel publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului de investi ţ ii, luă ndu-se in considerare, 

dup ă  caz: 
costurile unor investi ţ ii similare realjzate; 

- standarde de cost pentru investi ţ ii similare; 
Cheltuielile pentru executia obiectivului de investjtii se estimeaz ă  in faza de proiectare 

Documentaţ ie pentru. Avizare Lucr ă ri de Interven ţ ii, ţ ină nd cont de standardele de cost existente 
pentru lucr ă ri similare, de cantit ăţ i de luerari ş i oferte de pre ţ  de pe piaţ a liber ă  acolo unde lucr ă rile 
nu sunt eviden ţ iate în standarde de cost. 

3.2. Estimarea cheltujelilor pentru proiectarea, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente objectivului de investi ţ ie, precum ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate in 
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functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentra 
obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prev ă zute de lege. 
elaborare Documentatie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii (D.A.L.I.), expertiza tehnic ă , 
studii (geotehnjc, topografic ş i once alte studii necesare) documentatii avize, aeorduri ş i 
autorizatii - 290 mu i lei cu TVA 
verificare tehnic ă  autorizată  pentru Documentafa de avizare a Lucr ă rilor de Interven ţ ii 

- 10  mu j lei TVA 
taxe avize, acorduri 	 - 20  mu lei TVA 
elaborare PTE 	 - 700  mu i lei TVA 
verificare tehnic ă  autorizat ă  pentru PTE - 10  mu lei TVA 

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finan ţă rii nerambursabile 
se va menţ iona pro gramul operational/axa corespunz ă toare, identificat ă ): 

- Programul Operational Regional 2021-2027, buget local sau alte surse fmanciare atrase 
4. Informatii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei 

existente: 
4.1. Regimul juridic : 

Terenul apar ţ ine domeniului public al Jude ţului Ialomita. 
4.2. Regimul economic: 

Categoria de folosintă  actual ă  a terenului: drum. 
Destinatia actual ă : Zonă  că i de comunicatie. 

4.3. Regimul tehnic: 
Terenul se incadreaz ă  in Zona C - Zona a de comunicatii, Cr - c ă i rutiere. Pentru lucr ă ri in 

zona drumurilor publice si in vecin ă tatea zonei de protec ţ ie a acestora, solicitantul autorizatjej de 
construire trebuie s ă  ob ţ ină  avizul organelor publice de specialitate. Pentru zonele de intravilan, se 
vor respecta propunerile ş i profilele prop-use. Utiliz ă ri admise: c ă i de comunicatie rutier ă  si 
constructii aferente; unit ăţ j ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spatii alveolare carosabile 
pentru transportul in comun; refugii ş i treceri de pietoni; retele tehnico-edilitare; spatii verzi 
amenajate; parcaje pentru salariati si pentru c ă lă tori; lucr ă ri de terasamente. Utiliz ă ri admise cu 
conditionă ri: elementele editor de comunicatie in zona obiectivelor speciale s ă  respecte legislatia in 
vigoare. 

Totodat ă , conform prevederilor aim 8, art. 28 al Regulamentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Lucr ă rile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se 
execută , de regulă , anterior sau concomitent cu lucr ă rile de realjzare/ extindere/ modernizare/ 
reabilitare a re ţ elei stradale, in conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorit ăţ ilor 
administratiei publice (aprobate in conditiile legii)" ş i conform prevederilor alin. 9 "Documenta ţ file 
tehnice elaborate pentru objective de investitii privind realizarea/ extjnderea / modemizarea/ 
reabilitarea retelei stradale, precum si a drumurilor de interes local, jude ţ ean si national situate in 
extravilanul localit ăţ ilor, daca este cazul, vor prevedea in mod obligatoriu canale subterane in 
vederea amplas ă rii retelelor edilitare prev ă zute la art. 18 aim. (1) lit. c) (conducte de alfinentare cu 
apa ş i de canalizare, sisteme de transport gaze, ti ţ ei sau alte produse petroliere, retele termice, 
electrice, de telecomunicatii ş i infrastructuri on alte instala ţ ii salt constructii de acest gen)". 
5. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţ ii: 
a) descrierea suceint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 

terenului, dimensiuni in plan): 
- Portiunea de drum DJ201: intersectie Cu DJ213A (M ă rcule ş ti) — intersec ţ ie  Cu  

DT212, L= 15,882km; 
Portiunea de drum DJ212: intersectie cu DJ 201 — intersec ţ ie Cu DN2A (T ă ndă rei), 

0,75km. 
- Podul peste ră ul Ialomita nu face parte din drumul proiectat. 

b) relaţ iile  cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c ă i de acces posibile: 
Zonă  chi de comunica ţ ii. 

c) surse de poluare existente in zon ă : 
Nu este cazul. 



d) particularit ăţ i de relief: 
Nu este cazul. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităţ i de asigurare a utilit ăţ ilor: 
Nu este cazul. 

I)  existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate: 
Existen ţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protej area 

vor fi stabilite ş i se va dipune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Consiliul 
Jude ţ ean Ialomiţ a in calitate de beneficiar le va ob ţ ine de la furnizori aferen ţ i. 

g) posibile obligaţ ii de servitute: 
Nu este cazul. 

h) condi ţ ionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
construcţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de intervenţ ii, după  
caz: 
Nu este cazul. 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ filor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent: 
Reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei sunt stabilite prin certificatul de urbanism. 

j) existen ţ a de monurnente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă ; existenţ a condi ţionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone 
protej ate: 
- in zonă  există  monumente istorice ş i situri arheologice. 

6. Descrierea suecint ă  a obiectividui de investitii propus, din punct de vedere tehnic si 
functional: 

a) destinaţ ie ş i funcţ iuni: 
- drumul judeţ ean modernizat va asigura conectivitatea la coridorul TEN — T; 
- se vor crea noi func ţ iuni prin edificarea de piste de eicli ş ti 

b) caracteristici, parametrii ş i date tehnice speeifice, preconizate: 
- vor fi cuprinse luer ă ri de reabilitare a sectoarelor de drum; 

imbun ă taţ irea infrastructurii regionale de transport a jude ţalui Ialomiţ a prin racordarea zonei 
deficitar ă  economic la re ţ eaua TEN-T in vederea cre ă rii unui cadru favorabil dezvolt ă rii 
economice durabile a regiunii ş i a atragerii de investi ţ h in zonă ; 

- alte lucră ri care se impun ea urmare a prevederilor legisla ţ ici specifice ş i a studiilor de 
specialitate. 

c) durata minima de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ iei/func ţ iunilor promise: 
Durata minim ă  de fime ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ iei/func ţ iunilor propuse va fi 

stabilită  ulterior prin normative specifice in vigoare. 
d) nevoi/solicit ă ri func ţ ionale specifice: 

Trafieul desfăş urat pe drumul investigat are componenet ă  de tranzit, dar i local ă , de acces 
eă tre propriet ăţ i sau societ ăţ i cu catacter lucrativ din zon ă , terenuri agricole etc. Viitoarea 
amenaj are a drumului va impulsiona dezvoltarea activit ăţ ilor eeonomice in zon ă , ceea cc va genera 
trafic suplimentar, 
7. 	Justificarea necesit ă tii elabor ă rii, dupi caz, a: 

studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investi ţ ii: 
Nu este cazul. 

expertizei tehnice ş i, dup ă  caz, a auditului de siguran ţă  on a alter studii de specialitate, sau 
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in eazul interven ţ iilor la construcţ ii existente: 

Nu este cazul. 
unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referito are la restric ţ iile ş i 
permisivit ăţ ile asociate cu obiectivul de investi ţ ii, in cazul interven ţ iilor pe monumente 
istorice sau in zone protejate: 

Nu este cazul. 
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Etapele de elaborare i continutul - cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice stabilite confoim HG  nr. 907/2016 
(actualizat ă ) vor fi: 

- elaborare Documentatie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii (D.A.L.I.), expertiza tehnic ă , 
studii (geotehnic, topografic ş i once alte studii necesare) documenta ţ ii avize, acorduri ş i 
autoriz a ţ ii 
elaborare PTE 

Director exeeutiv 
Cristian VLAD 

Red.: Emma VOICU 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

inouborel tisfar 

RFOR SIMTEX 

.rmo 
1$0 9-003 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind aprobarea Notei conceptuale aferentei obiectivului de investitii 

"Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Miirculeş ti) — intersectie cu DJ212; DJ212: 
intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A ( Ţă naret)" 

Prin  pro  iectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptuală  
aferentă  obiectivului de investiţ ii "Modernizare DJ201; intersecţ ie  cu  DJ213A (Mă rculesti) — 
intersecţ ie cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 intersecţ ie cu DN2A (T ă ndă rei)". 

In conforrnitate cu prevederile art. 5  aim.  (2) din Hotă ră rea de Guvern nr. 90772016 privind 
etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentaţ iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finanţ ate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare, "elaborarect studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului de fezabilitate  on a 
documentaţ iei de avizare a lucră rilor de intervenţ ii este condiţ ionată  de aprobarea prealabilă  de 
că tre beneficiarul investiţ iei a notei conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1) si (2) al aceluiasi act norm  ativ, Nola conceptualci este o documentaţ ie 
intoemită  in scopul justific ă rii necesităţ ii ş i oportunităţ ii realiză rii unui obiectiv de investiţ ii, 
finanţat total sau par ţ ial din fonduri pub/ice, prin intermediul c ă reia se evidenţ iază  datele 
prelirninare necesare implementă rii obiectivului  de  investiţ ii propus si se prezintă  informaţ ii cu 
privire estimarea suportabilităţ ii investi ţ iei publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a 
stabilit ş i un model cadru, care este prev ă zut  în  anexa nr. 1 la Hotă ră rea de Guvern nr. 90772016. 

Modernizarea DJ201: intersecţ ie etc DJ213A (Mă rculesti) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: 
intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndă ret) in lungime de 16,632 km va realiza o mai 
bun ă  conectivitate la reţ eaua europeană  de transport TEN-T a localităţ ilor Mă rculesti, Să veni, 
Sudiţ i prin DJ201 ş i DJ212  la  DN2A. 

In urma finaliză rii lucră rilor de modernizare a DJ201 pe tronsonul Slobozia — Cos ă mbesti 
Mă rculesti sectorul de drum prop us  prin prezenta notă  conceptuală  va asigura accesul facil al 
persoanelor ş i m ă rfurilor că tre DN21 Br ă ila — Slobozia — Ciulni ţ a  i  că tre Autostrada A2 Bucuresti 
— Constan ţa. in subsidiar se von  majora kilornetrii de infrastructură  destinată  deplasă rilor 
nernotorizate in judeţ  ş i va spori siguranfa in trafic pentru pietoni ş i biciclisti. 

Obiectivul general al proiectului constă  în  modernizarea DJ201: intersecţ ie cu DJ213A 
(Mă rculestz) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212; intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A 
(Tăndă rei). 

Toate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice sunt detaliate in cuprinsul Notei 
Conceptuale propusă  spre aprobare. Consiliul Judeţean Ialomiţa intenţ ionează  să  acceseze fonduri 
europene prin Programul Operational Regional 2021-2027 pentru realizarea acestui obiectiv de 
investi ţ ii , care va fi cofinan ţ at si din bugetul local. 

De asernenea, prin proieetul de hotă ră re se propune  i  mandatarea Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţa de a modificalreactualiza prin dispoziţ ie conţ inutul notei conceptuale, in func ţ ie 
de apariţ ia diferitelor evenimente legislative sau altar cauze justificabile. 



Constatand că  sunt fndeplinite conditille de necesitate ş i oportunitate, propun Consdiului 
Judeţ ean Icdomiţ a adoptarea hoteirarii in forma si conţ inutul prezentate fn pro iect. 

PREŞEDINTE 
MARIAN PAVEL 

 

Redacted, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea Notei conceptuaIe 

aferent ă  obiectivnlui de investifib 
„Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (McIrculesti) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: 

intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie  en DN2A (Teind ă rei)" 

Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţ ului lalorniţ a 2021-2027, in analiza situa ţ iei existente, 
judeţul Ialomiţ a este slab conectat la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T, fihd izolat fa ţă  de 
centrele urbane majore de la nivel european. De asemenea infrastructura destinat ă  deplas ă rilor 
nemotorizate este slab dezvoltat ă  in jude ţ , fund evidenţ iate probleme de siguran ţă  in trafic pentru 
pietoni ş i 

În ceea ce prive ş te localizarea accidentelor pe teritoriul jude ţ ului, in anul 2020, 60% dintre 
accidentele grave ş i 38,5% din accidentele ware erau localizate in lungul drumurilor na ţ ionale, 
urmate de cele inregistrate pe drumurile locale din localit ăţ i, acestea fiind de 23,3% in cazul 
accidentelor grave ş i de 40,6% in cazul accidentelor ware. Analizand datele la nivelul anului 2018, 
majoritatea accidentelor sunt localizate in lungul drumurilor DN2, DN2A (Urziceni-Slobozia 
Slobozia-T ă ndă rei)  i DJ201. Majoritatea accidentelor care au implicat pietoni i bicieli ş ti au avut be 
in interiorul zonelor urbane sau de-a lungul drumurilor na ţ ionale ş i jude ţ ene, in special la intrarea in 
localit ăţ ile din mediul rural. 

Astfel se impun ca posibile interven ţ ii conturarea unor coridoare de mobilitate la nivelul 
judeţ ului, care s ă  asigure leg ă turile intre principalele puncte de interes din jude ţ  i atnenajarea pistelor 
de biciclete care s ă  asigure leg ă turile intre localit ăţ i, in special in zonele periurbane ale municipiilor 
din jude ţ . 

Modernizarea DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A (Mă rcule ş ti) 	intersecţ ie cu DJ212; DJ212: 
intersec ţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndă rei) va majora kilometrii de infrastructura destinat ă  
deplas ă rilor nemotorizate in jude ţ  i va spori siguran ţ a in trafic pentru pietoni i bicicli ş ti. De 
asemenea va realiza o mai bun ă  conectivitate la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T a localit ăţ ilor 
Mă rculeş ti, S ă veni, Sudiţ i prin DJ201 ş i DJ212 la DN2A. 

Obiectivul general al proiectului const ă  in modernizarea DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A 
(Mă rculeş ti) intersec ţ ie Cu DJ212; D7212: intersec ţ ie cu D7201 — intersec ţ ie cu DN2A ( Ţă ndă rei). 

Conform H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri 
publice, elaborarea documenta ţ iilor tehnico-economice este condi ţ ionat ă  de elaborarea prealabil ă  de 
dire beneficiarul investi ţ iei a notei conceptuale. Nota conceptual ă  reprezintă  documenta ţ ia intocmit ă  
de beneficiarul investi ţ iei in scopul justific ă rii necesităţ ii i oportunit ăţ ii realiză rii unui obiectiv de 
investi ţ ii, finanţ at total sau partial din fonduri publice. 

Pentru obiectivele de investi ţ ii este necesar ă  elaborarea  i  aprobarea note? conceptuale care 
evidenţ iază  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului de investi ţ ii propus ş i prezintă  
informaţ ii cu privire la estimarea suportabilit ăţ ii investiţ iei publice. 

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 a finan ţ elor publice locale ş i ale OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a aprobarea notei 
conceptuale pentru obiectivul de investi ţ ii „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (Mc'ircule,st) — 
intersecţ ie cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 — intersecţ ie en DN2A (Teindaret)". 

Dir\ector executiv DISP 
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