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PROJECT HOTAr RARE NR. 
privind tnodificarea  i completarea anexei la hottirîtrea Consiliului Jude lean lalornita 

nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contract ă rii i garantiirii unei finantliri rambursabile interne 
valoare de 100.000 ntii lei Fn vederea realiz ă rii unor objective de investitii de interes judetean, cu 

completd rile tdterioare 

Consiliul Judeţ ean Ialomita, 
Aveind in vedere: 
Referatul de aprobare nr.  0W4 -  12022 - 0  din V . 139  .2022 al Presedintelui Consiliului 
Juderean Ialomiţ a, 
Examincind; 
prevederile Hoteirdrii Consiliului Juderean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobctrea 
contracteirit ş i garanteirii unei jinanteiri rambursabile interne in vcdoare de 100.000 mu i lei in 
vederea realiză rii unor obiective de investitii de interes jude ţ ean; 

- prevederile Hoteircirii Consiliului Judetean lalomita nr. 240 din 23.12.2021 privind aprobarea 
bugetului imprurnutului intern cd judetului latomita, pe anul 2022; 
prevederile Hoteirdrii Consiliului Judetean Icilomita  nî. 119 din 28.06.2022 privind 
modificarea ş i completarea cmexei la Hotcirdrect Consilittlui Jude/can Icilomita nr. 108 din 
11.06.2021 privind aprobarea contracteirii i garanteirii unei finanreiri rambursabile interne in 
valoare de 100.000 mii lei in vederea realiză rii unor obiective de investitii de interes judetean; 
prevederile Hoteirdrii Consiliului-  Judetean Ialbmitct nr. 145 din 29.07.2021 privind aprobarea 
rectificarii bugetului imprumutului intern al juderului lalornita, pe anul 2022; 
Raportul de specialitate comun nr.d,29 i 4'3 /2022 - 6? din  2z  e.2022 	Direcţ iei Buget 
Finante  i Directiei de Investirii i Servicii Pub/ice 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei econornico-financiarei ş i 
agriculturei; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplinei, 
drepturi, obligatii ş i ineompatibiliteiti; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 ci Comistei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionalei, protectict mediului ş i turism; 
In conformitate Cu. ,  

prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) ş i alin. (3) lit, a) ş i b) din Ordonanra de Urgentei 
Guvernului nr. 57/2019 privind Coclul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modificeirile ş i completeirile 
ulterioare; 	

▪  

_ 

- prevederile art. 47 calm (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicei 
iegisiativă  pentru elaborarea actelor normative, republicatei, cu modificarile ş i completdrile 
ulterioare; 
prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare ş ifwie,tionare a Consiliului Juderean 

aprobat prin Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ictlomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificeirile ş i completdrile ulterioare„ 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 5712019 privind 

Codul administrativ, Cu modificeirile ş i camp/etc/rile ulterioare, 



HOTAFRA,STE 

Ara Anexa Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contract-tit-1i i garantdrii unei finantciri ramburscibile interne în valoare de 100.000 mu i lei fn vederea 
realizdrii unor obiective de investitii de interes judeţ ean, cu modificeirile ş i completcirile ulterioare, se 
modified si se completeazei, si se inlocuieste en anexa care face parte integrantd din prezenta hotdreire. 

Art. II Prezenta hotdreire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii cunostintd 
publicd. 

Art. III Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotdrare se comunicei, 
spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judeţean Direcţ iei Buget Finanţ e ş i 
Directiei Investitii ş i Servicii Publice i, spre stiintd, Instituţ iei Prefectului Judeţ ul lalomita, urmand 
sci fie publicatd pe site-ul Consiliului Jude ţ ecm Ialomi ţ a, Seetiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREsSEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 



Anexă  
la Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 

nr. 	/ 	.09.2022 

ANEXA 
Lista obiectivelor de investitii pentru care se solicit ă  finantare 

rambursabilă  intern ă  

Nr. 
Crt 

. 

Denumire obiectiv de investitii 

Hotă ră rile 
Consiliului 

Judetean Ialomita 
privind aprobarea 

documentatiei 
tehnico - economice 

Valo  area finant ă rii 
rambursabile interne 
aprobat ă  initial prin 
H.C.J. Ialomita nr. 
108/11.06.2021 si 

modificată  ş i completat ă  
prin H.C.J.Ialomita nr. 

Valoarea 
finantă rli 

rarnbursabile 
interne 

actualizată  
- mii lei - 

119/28.06.2022 	- 
mii lei - 

1 Modemizarea ş i dotarea incintei cl ă dirii Spitalului 173/23.09.2021 10.000 16.000 
Jude ţ ean de Urge* Slobozia 132/28.06.2022 

2 Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 175/23.09.2021 10.000 17.000 
Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia 130/28.06.2022 

3 Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea Atnbulatoriului 12/16.10.2018 5.000 5.500 
din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia 184/01.10.2021 

230/25.11.2021 
155/29.07.2022 

4 Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  256/23.12.2021 8,500 10.500 
Conacul Bolorney 

5 1VIodemizare DJ 201, Bue ş ti - Ivă ne ş ti - Ion Ghica - 182/01.10.2021 6.702 6,702 
Ciulni ţ a - Cosambe ş ti - Mă reulesti, km 57+000 - 55/29.03.2022 
84+000 136/07.07.2022 

138/07.07.2022 

6 Modemizare DJ 201: Tronson 1 DN2 Co ş erem - 180/01.10.2021 8.046 8.046 
Axintele - Orezu, km 0+000 - 35+400 109/26.05.2022 

7 1VIodemizare DJ 306 limită  jude ţ ul C ă lă raş i - Albe ş ti - 187/27.11.2020 20.500 5.000 
Andră .se ş ti - Gheorghe Doja - Crun ţ i intersectie cu DJ 
10211, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306 - Reviga - 
Cocora - intersee ţ ie cut DJ 203E, DJ 203E intersec ţ ie Cu  
DJ 102H - Cocora - limit ă  judet Buzau 

8 Modemizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu 155/27.11.2019 22.800 12.800 
(intersec ţ ie DJ201B) - Piersica-Bordu ş elu (ie ş ire din 152/30.08.2021 
localitate) 177/23.09.2021 

215/28.10.2021 
42/10.02.2022 

9 Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unit ăţ ii de Primire 189/27.11.2020 2.500 2.500 
Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgen ţă  
Slobozia 

10 Modemizare DJ101B; Limit ă  judeţ  Ilfov - Ră dule ş ti 57/29.03.2022 5.952 5.952 
11 Cre ş terea gradului de securitate la incendiu ş i 

asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de 
0 10.000 

Urgenţă .  Slobozia 

TOTAL 100.000 100.000 



Anexă  
la Hot ă rarea Consiliului Judelean Ialomita 

nr. 	/ 	.09.2022 

ANEXA 
Lista oblectivelor de investitii pentru care se solicit ă  finantare 

rambursabilă  intern ă  

Nr. 
Crt 

. 

Denumire obiectiv de investitii 

Hotă ră rile 
Consiliului 

Judetean Ialomita 
privind aprobarea 

documentatiei 
tehnico - economice 

Valoarea finantă rii 
rambursabile interne 
aprobat ă  initial prin 
H.C.J. Ialornita nr. 

108/11.06.2021 si 
modificat ă  $i completată  
prin H.C.J.Ialomita nr. 

Valoarea 
finantă rii 

rambursabile 
interne 

actualizată  
- mu i lei - 

119728.06.2022 
rnii lei - 

1 Modernizarea ş i dotarea ineintei cl ă dirii Spitalului 173/23.09.2021 10.000 16.000 
Jude ţ ean de Urge* Slobozia 132/28.06.2022 

2 Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 175/23.09.2021 10.000 17.000 
Judetean de Urgent. Slobozia 130/28.06.2022 

3 Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea Ambulatoriului 112/16.10.2018 5.000 5.500 
din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia 184/01.10.2021 

230725.11.2021 
155729.07.2022 

4 Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  256/23.12,2021 8.500 10.500 
Conacul Bolomey 

5 Modemizare DJ 201, Bue ş ti - Iv ă ne ş ti - Ion Ghica - 182/01.10.2021 6.702 6.702 
Ciulnita - Cosambe ş ti - M ă rcule ş ti, km 57+000 - 55/29.03.2022 
84+000 136707.07.2022 

138/07.07.2022 

6 Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş erem - 180/01.10.2021 8.046 8.046 
Axintele - Orezu, km 0+000 - 35+400 109/26.05.2022 

7 Modemizare DJ 306 limită . judeţ ul Că lă raş i - Albe ş ti - 18'7/27.11.2020 20.500 5.000 
Andrăş e ş ti - Gheorghe Doja - Crun ţ i intersec ţ ie cu DJ 
1021-1, DJ 102 II intersecţ ie cu DJ 306 - Reviga - 
Cocora - intersec ţ ie cu DJ 203E, DJ 203E intersec ţ ie co 
DJ 102H - Cocora - limit ă  jude ţ  Buzau 

8 Modernizare drum judetean D7201, Tronson Orezu 155/27.11.2019 22.800 12.800 
(intersec ţ ie DJ201B) - Piersica-Bordu ş elu (ieş ire din 152/30.08.2021 
localitate) 177/23.09.2021 

215/28.10.2021 
42/10.02.2022 

9 Modemizarea, extinderea si dotarea Unit ăţ ii de Prim e 189/27.11.2020 2.500 2.500 
Urge* din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  
Slobozia 

10 Modernizare DJ101B: Limit ă  judet Ilfov - Ră dule ş ti 57/29.03.2022 5.952 5.952 
11 Cre ş terea gradului de securitate la incendiu ş i 

asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de 
0 10.000 

Urgenta. Slobozia 
TOTAL 100.000 100.000 
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REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hold rare privind modificareasi completarea anexei Ia hoteirtirea 

Judetean Ialorn4a nr. 108 111.06.2021 privind aprobarea contractarii i garant ă rii unei finanteiri 
rambursabile interne in valoare de 100.000 mil lei in vederea reaIi ă rii unor objective de investitii 

de jnteres judetean, en modificeirile ;si compkt4rile ulterioare 

Prin  pro iectul de hotă rare supus dezbaterii se propune modificarea ş i completarea 
anexej la hotă rarea Consiliului Judeţ ean lalomila nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea 
contractă rii garantă rii unei finantă ri rambursabile interne in valoare de 100.000 mii lei in 
vederea realiză rii unor objective de investiţ ii de interes judelean, Cu modific ă rile 
completă rile ulterioare. 

Consiliul Judelean Ialomiţ a a aprobat prjn hotă rarea nr. 119 din 28.06.2022 
modificarea i completarea anexei la hotă rarea nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contractarii si garantă rii unej finanţă ri rambursabile interne in vciloare de 100.000 mu i lei in 
vederea realiză rii unor objective de investilii de interes jude ţ ean. 

Avand in vedere stadiul actual al implementă rji investiţ idor ş i pentru o utilizare 
eficientă  a resurselor fin anciare din contractul de credit, se propune actualizarea listei 
obie ctivelor -  ce vOr fi finanjate din această  sursă , după  cum urmează  

• Modernizarea ş i dotarea incintei clă dirii Spitalului Judeţ ean de Urgentă  Slobozia; 

• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitcdului Judeţ ean de Urgenici Slobozia; 

• Reabilitarea,  modern izarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgentă  Slobozia; 

• Reabilitarea monumentului /stork si de arhitectură  Conacul Bolomey; 

• Modern izare Di 201, Buesti-Iv ă nesti-Ion Ghica-Ciulniţ a-Cosambesti-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  judeţ ul Că lă rasi-Albesti-Andr ă sesti-Gheorghe Doja-
Crunţ i intersect:le cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţ ie en DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţ ie cu 
DJ 203E, DJ 203E intersecţ ie cu DJ 102H-Cocora-limită  judeţ  Buzau; 

• Modern izare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersecţ ie DJ201B)-Piersica-
Borduselu (iesire din localitate); 

• Modernizarea, extinderea ş i dotarea Unităţ ii de Pr/mire Urgenţ e din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urge* Slobozia; 

• Modernizare DJ101B: Limită  judeţ  Ilfov-R ă dulesti; 

• Cresterea gradului de securitate la incendiu ş i asigurarea utilităţ ilor pentru Spitalul 
Judeţ ean de Ungenţă  Slobozia. 



In Raportul comun at Directiej Buget Finante ş i at Directiei Investitii ş i Servicii 
Pub lice sunt prezent ate in detaliu informaţ iile privind alocarea sumelor din imprumut 
fieccirui project de investitii. 

Constateind cci sunt indeplinite conditiile de necesit ate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Jude tean lalomita adoptarea hotcirarii in forma ş i continutul 
prezentate în project. 

PREYEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnredactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rare privind modificarea ş i completarea anexei la hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contract ă rii ş i garant ă rii unei finant ă ri rambursabile 

interne in valoare de 100.000  mu  i lei in vederea realiz ă rii unor  objective de investiţ ii de interes 
judelean 

Prin Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021 a fost aprobată  contractarea 
unui imprumut intern de 100.000  mu lei, 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 119 din 28.06.2022 a fost aprobat ă  modificarea 
completarea anexei aprobat ă  initial prin hotă rarea invocat ă  anterior. 

Conform anexei la Hotă ră rea Consiliului Tude ţ ean Ialomita nr. 119 din 28.06.2022,  a  fost 
aprobată  lista obiectivelor de investiţ ii finanţ ate din aceast ă  stir* dup ă  cum urmeazd: 
• Modemizarea ş i dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia: 10.000  mu lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia: 10.000  mu lei; 
• Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* 

Slobozia: 5.000  mu i lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhiteetur ă  Conacul Bolomey: 8.500 mii lei; 
• Modemizare DJ 201, Bue ş ti - Ivă ne ş ti - Ion Ghica Ciulnita Cos ă mbe ş ti - Mă rculeş ti, 

km 57+000 - 84+000: 6.702  mu  i lei; 
• Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000-35+400: 8.046  mu i lei; 
• Modemizare DJ 306 limit ă  jude ţ ul C ă lă ra ş i - Albe ş 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 intersec ţ ie cu  DJ  102H - Cocora - limit ă  judeţ  Buzau: 20.500  mu lei; 

• Modemizare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ20113) - Piersica-Bordu ş elu 
(ieş ire din localitate): 22.800  mu  i lei; 

• Modernizarea, extinderea ş i dotarea Unit ăţ ii de Primire Urge* din cadtul Spitalului Judetean de 
Urgenţă  Slobozia: 2.500  mu  i lei; 

• Modemizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-Ră dule ş ti: 5.952  mu i lei 
Avă nd in vedere stadiul actual al implementă 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 finanţ ate, conform anexei la proiectul de hotă ră re supus dezbaterii, dup ă  cum urmează : 

Modernizarea ş i dotarea incintei el ă dirii Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia: 16.000  mu i lei; ; 
majorarea cu 6.000  mu i lei are in vedere contextul socio-economic actual, precum ş i apari ţ ia unor 
acte normative cu privire la ajustarea pre ţ urilor necesare actualizdrii costurilor investi ţ iei  cc  
conduc  la  majorarea cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea eofinan ţă rii din cadrul 
proiectului; 
Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia: 17.000  mu i lei; ; 
majorarea cu 7.000  mu lei are in vedere contextul socio-economic actual, precum  i  apari ţ ia unor 
acte normative cu. privire la ajustarea preturilor necesare actualiz ării costurilor investi ţ iei  cc  



conduc la majorarea cheltuiefilor neeligibile, respectiv la majorarea cofinan ţă rii din eadrul 
proiectului; 

• Reabilitarea, modernizarea  i  dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* 
Slobozia: 5.500  mu i lei; majorarea Cu  500  mu lei are in vedere contextul socio-economic actual, 
precum ş i apariţ ia unor acte normative cu privire la ajustarea pre ţurilor necesare actualiz ă rii 
eosturilor investi ţ iei  cc  conduc la majorarea cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea 
cofinanţă rii din cadral proiectului; 
Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conaeul Bolomey: 10.500  mu lei; majorarea  cu  
2.000  mu i lei are in vedere contextul socio-economic actual, preeum ş i apariţ ia unor acte normative 
cu privire la ajustarea preţ urilor necesare actualiz ă rii costurilor investi ţ iei  cc  condue la majorarea 
cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea eofinan ţă rii din cadnil proieetului; 

• Modemizare DJ 201, Bue ş ti-Ivă neş ti-Ion Ghica-Ciulniţ a-Cosambe ş ti-M ă rcule ş ti, km 57+000 
84+000: 6.702,00  mu lei; 

• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 8.046  mu i lei; 
• Modernizare DJ 306 limită  judeţ ul Că lă raş i-Albeş ti-Andrăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crun ţ i intersee ţ ie 

cu DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersee ţ ie  cu DJ 203E, DJ 203E 
intersec ţ ie  cu DJ 102H-Cocora-limit ă  jude ţ  Buzău: 5.000  mu i lei; diminuarea sumelor alocate 
acestui obieetiv de investi ţ ii cu 15.500  mu lei se datoreaz ă  nefinaliz ă rii procedurii de lieitaţ ie 
aferent ă  contract ă rii execuţ iei lucr ă ri; 

• Modemizare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersee ţ ie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu (ie ş ire 
din localitate): 12.800  mu i lei; diminuarea sumelor aferente acestui obieetiv de investiţ ii  cu  10,000 
mu lei se datoreaz ă  nefinaliz ă rii procedurii de lieitaţ ie aferent ă  contraetă rii execuţ iei lucră ri; 

• Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unitkii de Primire Urge* din cadrul Spitalului Judeţ ean de 
Urgenţă  Slobozia: 2.500  mu i lei; 

• Modernizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-Ră dule ş ti: 5.952  mu lei 
• Cre ş terea gradului de securitate la incendiu  i  asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de 

Urgenţă  Slobozia: aloearea sumei de 10.000  mu i lei; introducerea acestui obiectiv de investi ţ ii este 
necesară  avă nd in vedere realizarea luer ă rilor de investi ţ ii ş i a proieetelor aflate in derulare  în  acest 
moment la Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slob  ozia, 

Cheltuielile finan ţ ate din imprumutul contractat se refleet 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 refleeta, dup ă  avizarea notific ă rii de că tre Comisia 
de autorizare a imprumuturilor locale din eadrul Ministerului Finanţ elor Publice, in bugetul 
imprurnutului intern, anex ă  a bugetului general consolidat al judeţ ului Ialomi ţ a. 

Director executiv, 	 Ş ef serviciu, 

Mihaela Moroianu 	 Mariana St ciu 

Consilieri, 
Tanu ş a N- stase 

Diana Al andra Laz ă r 
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