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PROIECT DE HOTAFaRE nr. 

privind aprobarea tenaei de proieetare aferent5 obiectivului de investitii "Modernizare DJ201: 
intersecţ ie  en  DJ213A (111 -eireu1eş n) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 intersecţ ie 

cu DN2A (Teindareir 

Consiliul Judetean Ialomita, 

Avă nd  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1202 /S' /2022 - C—  din .08.2022 al Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, 

Examin ă nd: 

Raportul de speeialitate nr.  ,22/44  /2022 -  (1  din oel' .08.2022 al Directiei Investi ţ ii i Servicii 
Publice; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.08.2022 al Comisiei economico-financiare si agrieultur ă ; 
— Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.08.2022 at Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia rnediului ş i turism; 
Hotă r ă rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	 din 	.082022 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferent ă  obiectivului de investitii "Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A 
(MeirculeSi) — intersectie cu DJ212; DJ212: intersectie cu DJ201 — intersecţ ie cu DN2A 
(Teindarei)", 

În conformitate Cu: 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) ş i alin.(3) lit,f) din Ordonanţ a de Urgen ţ a a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, CU modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art.4, art.5 alin.(2) si anexa nr.2 din Hotă ră rea de Guvern nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomi ţ a pe perioada 2021-2027; 

In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgen ţ a a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare: 



110TARA$TE: 

Art.1 Sc aprob ă  Tema de proiectare aferent ă  obiectivului de investiţ ii "Modernizare DJ201: 
intersectie cu DJ213A (Meirculegt) — intersectie cu DJ212; DJ212.. intersectie cu DJ201 intersectie 
cu DN2A (Vancleirei)", prev ă zut ă  in anexa care face parte integrant ă  din prezenta hot ă ră re. 

Art.2 Sc imputernice ş te Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, să  reactualizeze prin 
dispoziţ ie, In functie de modifică rile legislative sau de natură  tehnic ă , conţ inutul Temei de proiectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomi ţ a , prezenta hot ă rdre va fi comunicat ă  
spre ducere la Indeplinire Direc ţ iei Itavestitii ş i Servicii Publice ş i, spre ş tiinţă , Institutiei Prefectului 
Jude ţ ului Ialomita, urtnand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PRE$EDINTE, 	 Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judetului IaLomita 
Adrian Robert IONESCU 
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Aprobat, 
PRWDINTE)  

MARIAN Xyri 

TEMA DE PROIECTARE 
pentru obiectivul de investitii: 

„Modernizare DJ201: intersec,tie cu DJ213A (Miirculegi) — intersecţ ie cu DJ212; DJ212; 
intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie  Cu  DN2A (Tc`indeirei)" 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii 

„Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (McirculeSi) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212; 
intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndă rei)" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Ordonator principal de credite — Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomita 

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

1.4. Beneficiarul investi ţ iei 
Judetul lalomita 

1 Date de identificare a obiectivului de investitii 
Amplasamentul lucră rii este situat in Judetul Ialomita, dup ă  cum urmeaz ă : 
DJ201: intersectie cu DJ213A (M ă rcule ş ti) — intersectie cu DJ212 
DJ212: intersecţ ie cu DJ212 — intersectie cu DN2A (T ă ndă rei) 

2.1. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş ilsau construc ţ iei 
existente, documentaft cadastral ă  

Regimul juridic: 
Terenul apar ţine domeniului public al Judeţ ului 

Regimul economic: 
Categoria de folosinţă  actual ă  a terenului: drumuri. 
Destinatia actual ă : Zonă  că i de comunicatii. 

Regimul tehnic: 
Terenul se incadreaz ă  in Zona C - Zona că i de comunicatii, Cr - că i rutiere. Pentu luer ă ri in 

zona drumurilor publice ş i in vecin ă tatea zonei de protecţ ie a acestora, solicitantul autorizatiei de 
construire trebuie s ă  obţ ină  avizul organelor publice de specialitate. Pentru zonele de intravilan, Sc 
vor respecta propunerile ş i profilele propuse. Utiliz ă ri admise: c ă i de comunicatie rutier ă  ş i 
constructii aferente; unit ăţ i ale inteprinderilor de transporturi, garaje; spatii alveolare carosabile 
pentru transportul in comun; refugii ş i treceri de pietoni; retele tebnico-edilitare; spa ţ ii verzi 
amenajate; parcaje pentru salariati ş i pentru c ă l ă tori; luer ă ri de terasamente. Utiliz ă ri admise cu 
condition ă ri: elementele dilor de comunicaţ ie in zona obiectivelor speciale s ă  respecte legislatia in 
vigoare. 
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Totodat ă , conform prevederilor alin 8, art. 28 al Regulamentului general de urbanism, 
aprobat prin HG 525/1996 "Lucr ă rile de construcţ ii pentru realizarea/extinderea re ţ elelor edilitare se 
execută , de regul ă , anterior sau concomitent cu lucr ă rile de realizare/extindere/modernizare/ 
reabilitare a re ţ elei stradale,  în  conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorit ă tilor 
administra ţ iei publice, aprobate in condi ţ iile legii*)" ş i conform prevederilor  aim.  9 
"Documenta ţ iile tehnice elaborate pentru  objective de investi ţ ii privind realizarea/extinderea/ 
modernizarea/reabilitarea re ţ elei stradale, precum si a drumurilor de interes local, judeţ ean si 
national situate in extravilanul localit ăţ ilor, daca este cazul, vor prevedea in mod obligatoriu canale 
subterane in vederea amplas ă rii reţ elelor edilitare prev ă zute la art. 18 alin. (1) lit. c) (conducte de 
alimentare Cu  apa ş i de canalizare, sisteme de transport gaze, ţ i ţ ei sau alte produse petroliere, re ţ ele 
termice, electrice, de telecomunicaţ ii ş i infi-astructuri  on  alte instalaţ ii sau construc ţ ii de acest gen). 

2.2. Partieulariteiti ale amplasamentului/amplasantentelor propus/prop use pentru realizarea 
obiectivului de investitii, dup4 caz: 

a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensiuni in plan): 

Portiunea de drum DJ201: intersecţ ie cu. DJ213A (M ă rculeş ti) — intersec ţ ie cu DJ212, L-
15,882km; 

- Porţ iunea de drum DJ212: intersecţ ie cu DJ 201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndă rei), 
0,75km. 

- Podul peste raid Ialomiţ a nu face parte din drumul proiectat. 
b) relaţ iile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau că i de acces posibile: 

Zonă  că i de comunicaţ ii. 
c) surse de poluare existente in zonă : 

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

Nu este cazul. 
e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilită ti de asigurare a utilităţ ilor: 

Nu este cazul. 
f) existenta unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

in mă sura in care pot fi identificate: 
Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea 

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

posibile obligaţ ii de servitute: 
Nu este cazul. 

h) condiţ ionă ri constructive determinate de starea tehnică  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, dup ă  
caz: 
Nu este cazul. 

i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documentaţ iilor 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) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediat invecinat ă , existenţ a condi ţ ionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone 
protejate: 
- in zonă  există  monumente istorice  i  situri arheologice. 

2.3. Deserierea succintei a obiectivului de investitii propus din pullet de vedere tehnie 
•functional: 

a) destinaţ ie  i  func ţ iuni; 
- drumul judeţ ean modemizat va asiguta conectivitatea la coridoml TEN — T; 
- se vor crea noi ffinc ţ iuni prin edificarea de piste de cicli ş ti 
b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate; 

- vor fi cuprinse lucr ă ri de modemizare a sectoarelor de drum; 
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imbună taţ irea infrastructurii regionale de transport a jude ţ ului Ialomiţ a prin raeordarea zonei 
deficitar ă  economic la reţ 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 ii in zon ă .; 
alto lucră ri care se impun ca unnare a prevederilor legisla ţ iei speeifice ş i a studiilor de 
specialitate; 

c) nivelul de echipare, de finisare ş i de dotare, exigen ţ e tehnice ale construc ţ iei in conformitate 
Cu cerinţ ele func ţ ionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu in 
vigoare — nu este cazul; 

d) numă r estimat de utilizatori; 
Clasa tehnica a drumului este IV, coca cc implic ă  un trafic redus, respectiv un nurri ă r de 
vehicule etalon cuprins intre 1000 - 4500 

e) durata minim ă  de func ţ ionare, apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ iei/func ţ iunilor propuse; 
- clurata minima de fundionare apreciat ă  corespunz ă tor destinaţ ieiduncţ iunilor propuse va fi 

stabilită  ulterior prin normative specifice in vigoare. 
f) nevoi/solicit ă ri func ţ ionale specifice — nu este cazul; 
g) corel  area soluţ iilor tehnice cu condi ţ ionă rile urbanistice, de protedie a mediului ş i a 

patrimoniului — nu este cazul; 
h) stabilirea unor criterii dare in vederea solution'ă rii nevoii beneficiarului. 

creş terea vitezei de deplasare prin imbun ă tăţ irea elementelor geometrice — realizarea de 
supral ă rgiri in curbe, imbună t ăţ irea elementelor geometrice acolo unde terenul o pennite (ex.: 
creş terea razelor de racordare, benzi de stocare, benzi de accelerare si decelerare la 
intersedii); 
cre ş terea nivelului de siguran ţă  a traficului rutier si pietonal prin preluarea traficului pietonal 
si al cicli ş tilor prin eclificarea de trotuare si piste de cicli ş ti; 

- cre ş terea duratei de exploatare (ex.: prin a ş temerea unui strat de uzura, impermeabilizarea 
acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor prin intermediul elementelor specifice ş anţuri 
betonate, rigole carosabile si drenuri). 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil  i impunerile ce rezultii din aplicarea acestuia 
H.G. 907/2016 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, cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

Legea 10/1995 privind calitatea  în construc ş ii, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
Legea 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii, cu modific ările si 

completă rile ulterioare; 
Ordonanta 43/1997 (repubilcata) privind regimul dnsmurilor 
HG 925/1995 modificata prin HG nr 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de 

verificare ş i expertizare tehnic ă  de ealitate a proiectelor, a execu ţ iei lucră rilor ş i a construc ţ illor, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare. 

Alto reglement ă ri tehnice in vigoare. 

Director executiv 
Cristian VL AD 

Red.: Emma VOICLT 
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C_  din J-17.08.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hot ă riire privind aprobarea Ternei de proiectare aferenti obiectivului de investi ţ ii 
"Modernizare DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A (Mcircule ş ti) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: intersec ţ ie 

cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (Tand ă rei)" 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii Sc propune aprobarea Temei de proiectare aferent ă  
obiectivului de investi ţ ii "Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Mcă rculeVi) — intersectie Cu 
DJ212; DJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Tdnddrei)". 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Hot ă ră rea de Guvern 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, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare: "tema de 
proiectare exprima intentiile investitionale şI nevoile fimctionale ale beneficiarului invest itiei, 
evidentiate în nota conceptuald, determinand conceptia de realizare a obiectivului de investyii, in 
Anctie de conditiondrile tehnice, urbanistice generale ale amplascunentului, de protectie a mediului 
natural si a patrimoniului cultural sau alte conditiondri specifice obiectivului de investitir. Pentru 
intocmirea acesteia, legiuitorul a stabilit ş i un model cadru, prev ă zut in anexa nr.2 la Hot ă ră rea de 
Guvern rm907/2016. 

Totodat ă , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dupd caz, a studiului de fezabilitate on a 
documentatiei de avizare a lucră rilor de interventii este conditionatd de aprobarea prealabild de cdtre 
beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare". Pentru obiectivul in cauz ă  a fost 
aprobat ă  Nota conceptual ă . 

Toate caracteristicile, parametrii ş i datele tehnice specifice sunt detaliate in cuprinsul Temei de 
proiectare propus ă  spre aprobare. Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a inten ţ ioneaz ă  să  depun ă  acest proiect in 
vederea ob ţ ineril unei finan ţă ri prin Programul Operational Regional 2021-2027, care va fi cofinan ţ at ş i 
din bugetul local. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă ră re se propune ş i mandatarea Pre ş edintelui Consiliului 
Judeţ ean lalomi ţ a de a modifica /reactualiza prin dispozi ţ ie conţ inutul temei de proiectare, in fune ţ ie de 
apari ţ ia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze justificabile. 

Constată nd c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i opoitunitate, propun Consiliului 
Judeţean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE 

MARIAN PAVEL 



Mornbar dISO Peduratlen 

RIP4_511.11Ek 	  
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RAPORT 
la proieetul de hotă rare privind aprobarea Temei de proieetare 

aferent ă  obiectivului de investitii: 

„Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ21321 (Meirculep)— intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: 
intersecţ ie Cu  DJ201 intersecţ ie cu DN2A (Ttindcirei)" 

Conform Strategiei de dezvoltare a judeţ ului Ialorniţ a 2021-2027, in anabza situatiej existente, 
judeţ ul Ialomita este slab conectat la reteaua european ă  de transport TEN-T, fund izolat fa ţă  de centrele 
urbane majore de la nivel european. De asernenea infrastructura destinat ă  deplas ă rilor nemotorizate este 
slab dezvoltat ă  in judet, fund evidentiate probleme de sigurant ă  in trafic pentru pietoni ş i bieicli ş ti. 

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

Prin tema de proiectare propunem modernizarea DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A (Mă rculeş ti) — 
intersecfie cu DJ212; DJ212: intersec ţ ie cu DJ201 intersec ţ ie cu DN2A (T ăndă rei), fapt care va majora 
kilometrji de infrastructura destinat ă  deplas ă rilor nemotorizate in jude ţ  ş i va spori siguran ţa in trafic 
pentril pietoni i bicicli ş ti. De asemenea va realiza o mai bun ă  Ooneetivitate la reteaua european ă  de 
transport TEN-T a localit ăţ ilor Mă rculeş ti, S ă veni, Suditi prin DJ201 ş i DJ212 la DN2A. 

Conform prevederilor HG nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiecfivelor/projectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, documenta ţ ihe tehnico-economice se elaboreaz ă  pe etape, astfel: 

- in prima etap ă  se elaboreaz ă  i) nota conceptual ă  i ii) tema de proiectare. 
Astfel, pentru objectivele de investi ţ ii este necesar ă  aprobarea temei de proiectare care exprim ă  

intentiile investifionale i nevoile fime ţ ionale ale beneficiarului investitiei. 
Urmeaz ă  elaborare Documentatie de Avizare a Luer ă rilor de Interventii (D.A.L.I.), expertiza 

tehnic ă , studji (geotehnic, topografic ş i once alte studii necesare) documentatii avize, acordwi ş i 
autorizaţ ii. Dup ă  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati prin D.A.L.I., se va elabora Proiectul 
Tehnic de Executie (PTE). 

Avă nd in vedere cadrul legislativ aplicabil: 
- HG 907729.11.2016- Privind etapele de elaborare ş i continutul cadru al documenta ţ iilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri publjce; 
- Legea 50/1991- Privind autorjzarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii cu modific ă rile ş i 

complet ă rile ulterjoare; 
- Legea 10/1995- Privind calitatea in constructii cu complet ă rile i modific ă rile ulterioare; 

- HG 273/1994- Privind aprobarea Regulamentuluj de receptie a lucr ă rilor de construe -tit ş i 
instalaţ ii aferente acestora-actualizat ă ; 
- HG 92571995- Privind regulamentul de verificare ş i expertizare tehnic ă  de cahtate a projectelor, 
a execuţ iei lucră rilor i construc ţiilor; 
propunem Consiljului Jude ţ ean Ialomiţ a aprobarea temej de projeetare pentru objectival de 

investi ţ ii: „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (Mă rcule,sti) — intersecţ ie cu DJ212; DJ212: 
intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (rcindeirei)", 

pirector executjv DISP 
Cristian VLAD 

Red.: Emma VOICU 
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