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PROIECT DE HOTARARE MR. --- 
privind aprobarea Documenta ţ iei de Avizare a Lucră rilor de Interven ţ ie (D.A.L.1.) si a 

principalilor indicator' tehnico —economic' pen tru obiectivul de investi ţ ii „Modernizarea 
DJ213A: limita judeţ ului Că lă rasi — intersec ţ ia cu DJ201 (Mă rculesti), intersec ţ ie cu 01112A 

(Bucu)— Scă nteia — intersecţ ia Cu DN21” 

Consiliul Juderean lalomita, 
Avă nd fn vedere: 
- Referatul de aprobare nr. A4309 12022 	din 1.9  .12.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examin ă nd: 
- Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 86/25.06.2020 privincl aprobarea Notei 

conceptuale aferentă  obiectivului de investitii "Modemizare DJ213A: Limiter juclet Că lă rasi 
intersectie Cu  D1201 (Mă rculesti), intersectie Cu  DN2A ( Bucu) Scă nteia — intersectie cu DN21", 
cu modifică rile  i completă rile ulterioare; 

Hotă relrea Consiliului Judetean lalomita nr. 27/25.06.2020 privind aprobarea Temei de 
proiectare aferent ă  obiectivuluide invest/0i „Modernizare DJ213A: Limit ă  judet Că lă rasi — 
intersectie Cu  01201 (Mă rculesti); intersectie cu DN2A (Bucu)— Scă nteia intersectie cu DN21" 

- Raportul de specialitate nr. P.90 /2022 - 	din '3 .12.2022 at Directiei Investitii .si 
Servicii Pub/ice; 

s Avizul nr. 	/2022 - 	din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiar ă  
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 14.12.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 

În conformitate Cu:  
- Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita pe perioada 2021-2027, aprobat ă  prin 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022; 
- prevederile Hotă rti rii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare continutul-

cadru al document-0010r tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile 
cornpletă rile ulterioare, 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenfă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

In terneiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Cu  modifică  rile si completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  documentatia de avizare a lucră rilor de Interventie (D.A.L.I.) pentru 
obiectivul  de  investitii „„Modernizarea DJ213A: limita judetului Că lă ra.,si — intersectia cu DJ201 

Cod FP -07-06, ed.2 ver2.0 



(Mă rculesti), intersectie cu DN2A (Bucu)— Scanteia — intersectla Cu DN21"", prevă zută  în anexa 
care face parte integrant ă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici pen tru obiectivul de investitii 
„investipi „Modemizarea DJ213A: limita judetului C ă lă rasi — intersectia cu 0.1201 (M ă rculesti), 
intersectie cu DN2A (Bucu)—Scanteia intersectia cu DN21", dupei cum urmeaz ă : 

a) valoarea totală  a investitiel: 	118.458,753,46 lei cu TVA, din care: 
Construclii Montaj (C-i-M): 106.261.065,74 lei Cu TVA. 

perioada de executie: 9 luni. 

Art.3 Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de la data cornunic ă rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă rare se va 
cornunica directinor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean lalomita, spre 
stiintă , institutlei Prefectului - Judetul lalomita, urmand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".. 

PRE5EDINTE, 

Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptată  Jo Slob  ozia 	 RC 
Astă zi 	2022 

Cod F.13  -07-06, ect.2 vers.0 



Proiectant 
Capital Vision &RI. 
Str. Armenea,sea, nr. 37, Bucuresti 
Nr. ORC. 340/4933/2020,  CUT R024193545 

DEV1Z GENERAL 
Modernizarea DJ 213A: MAO jude ţ ul C ă lă ra ş i - intersecţ ie DJ 201 (Mă rcule ş ti), intersec ţ ie cu 

DN2A (Bucu) Sc ă nteia - intersectia cu DN21 
ScenarmI 2 recomandat de elaborator 

TVA 
	

19% 

Nr. 
Crt. 

Denundrea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara 

TVA) 
TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3  4 5 

CAPTTOLUL 1 	 Cheituieh 
pentru obtinerea si amenajarea teretmlui 

1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1,2 Amenajarea terenului 50.000,00 9.500,00 59.500,00 
i  
I  '3  

Amenajari pentru protectia mediului si aduccrea terenului la starea 
initiala 50.000,00 9.500,00 59.500,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 100.000,00 19.000,00 119.000,00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utiljtatilor necesare obiectivului de investitij 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 
Cheltuteli pentru proieetare si asistenta tehnica 

3,1 Studii 46.170,00 8.772,30 54.942,30 
3.1.1. Studii de teren 46.170,00 8.772,30 54.942,30 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediuluj 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.  Alto studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3 '2  
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri Si autorizatii 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3,3 Expertizare tehnica 2.500,00 475,00 2.975,00 

3 '4  
Certiticarea performantei energetice si auditul energetic al 
eladirilor 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 145.730,00 27.688,70 173.418,70 
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 18.330,00 3.482,70 21.812,70 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a projectului tehnic si a detahlor de 
executie 22.400,00 4.256,00 26.656,00 
3.5.6. Project tehnic si detalii de executie 70.000,00 13.300,00 83.300,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
3,7 Consultanta 80.000,00 15.200,00 95.200,001 

3.7.1. Management-al de project pentru obiectivul de investii 50.000,00 9.500,00 59.500,00 
3.7.2. Auditu1Financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3,8 Asistenta tehnica 115.000,00 21.850,00 136.850,00 
3.8.1. Asjstenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 2,850,00 17.850,00 
3.8.1.1. pe perioada de executie a luerarilor 10.000,06 1.900,00 11.900,00 



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazeie incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat da catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 5,000,00 950,00 

, 

5,950,00 
3.8.2. Dirigentie de santier 100,000,00 19.000,00 119,000,00i 

Total capitol 3 444.400,00 84.436,00 528.836,00 
CAPITOLUL 4 	 Cheltuieli 
pentru investitia de baza 

4,1 Constructii si instalatii 89.095.013,23 16.928.052,51 106.023,065,74 
4,2 Montaj utilaje, echipamertte tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,06 

4,3 UtiIaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00 

4 ' 4  
Utilaje, echipatnente tehnologice si functionale care nu neccsita 
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4,5 DoF-7i--  tai 0,00 0,00 0,00 
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 89.095.013,23 16,928.052,51 106.023.065,74 
CAPITOLUL 5 
Alto cheItuieli 

5,1 Organizare de santier 150.000,00 28.500,00 
• 

178.500,001 
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santer 100.000,00  19.000,001 	119.000,00 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santior 50.000,00 9.500,00 	59.500,00 

5,2 Comismane, cote, taxe, costul creditului 1.002145,15 0,00 	1.002.245,151 
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 T 	---0--, -(71 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 446.475,07 0,00 	446,475,07 
5.2.3. Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea luerarilor de constructii 89.295,01 0,00 	89.295,01 
5.2.4. Cota aferenta Casei SociaIe a Constructorilor - CSC 446.475,07 0,00 	446.475,071 
5.2.5. Taxe pentm acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 20.000,00 0,00 	20,000,00 

5,3 Cheituieli diverse si neprevazute 	 I _ 8.909.501,32 1.692.805,25 10.602.306,57 
5,4 Cheltuie(i pentru informare si publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

Total capitol 5 10.081.746,47 1.725.105,25 . 	11.806.851,72 

CAP1TOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6,1 re .atirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

Total ca Ito] 6 0,00  0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 99.721.159,70 18.737.593,77 118.458.753,46 

din care: 
C + M 12 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 89.295.013,23 16.966.052,51  106.261.065,74  

Data: 
septembrie 2021 

Beneficiar/Investitor 
UAT Judetul Ialomita 
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Nr. 10/J0g - /13 olooL Direcţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 

RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind aprob area 
Docurnentaţ iei de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii - D.A.L.I. 

ş i a principalilor indicator! tehnico-economici aferenti oloiectivului de investitii 

„MODERNIZAREA DJ 213A: LIMITX JUDETUL CA,LĂ RAI - INTERSECTIE CU 
DJ201 (MĂ RCULESTI), INTERSECTIE CU DN2A (BUCU) SCA`NTEIA - 

INTERSECTIA CU DN21" 

Principalul obiectiv urm ărit prin promovarea acestei investitii este imbun ă tă tirea 
infrastructurii regionale de transport a judetului Ialomita prin racordarea zonei deficitar ă  
economic la reteaua TENT în vederea cre ă rii unui cadru favorabil dezvolt ării economice 
durabile a judetului ş i a regiunii ş i a atragerii de investitii in zon ă . Impactul economic diva 
realizarea obiectivului de investitii va fi unul important, atingandu-se objective atat ale 
strategiilor de dezvoltare judetene ca't ş i ale celor nationale i  europene. 

Interventiile proiectului de investitie au in vedere modernizarea a 26 km din drumul 
judettan Di-213A pentru imbun ă t ă tirea parametrilor relevanti - ere ş terea vitezei de deplasare, a 
siguranţ ei rutiere si a portantei va asigura o blind conexiune la coridoarele de transport 
transeuropene, respectiv leg ă tura indirect ă  la reteaua de transport rutier ă  central ă  prin DN3A ş i 
nodul Drajna la autostrada A2 ce face parte din coridorul Rin-Dundre, leg ă tura indireetă  la 
reteaua global ă  de transport rutier ă  prin DN2A(E60) la DN2 (E85) prin nodul Urzieeni, leg ă tura 
indireetă  la reteaua de transport feroviar ă  central ă  coridorul Rin-Dun ă re tot prin DN3A la nodul 
Ciulnita, leg ă tura indirectă  la reteaua de c ă i maritime ş i interioare prin DN21(E557) la portul 
Braila ş i prin DN2A ş i A2 la portul Constanta, leg ă tura indirect ă  la reteaua de transport aviatic ă  
central ă  corjdorul Rin-Dun ăre prin nodul Ciulnita al autostr ă zii A2 ş i DN100A la aeroportul 
international „Henri Coand ă " i prin DN2A la aeroportul international „Mihail Kog ă lniceanu" 
Constanta. Drumul DJ213A reprezint ă  cea mai economică  legă tură  a comunit ă tilor aflate pe 
acest traseu pe raza judetului Ialomita cu reteaua TEN-T. Drumul DJ213A traverseaz ă  in traseul 
său două  judete, Ialomita i Calk*. 

Interventiile propuse prin proiectul „Modemizare DJ213A: Limit ă  judeţ  Că l ă raş i - 
intersectie cu D7201 (M ă rculesti); intersectie cu DN2A (Bucu) 	Seanteia 	interseetie cu 
DN21" au in vedere modernizarea drumului judetean, cu respectarea normelor 
tehniee in vigoare, prin: 

- executia unui complex rutier modern prin sehimbarea structurii rutiere a drumului 
- asigurarea corespunz ă toare a scurgerii apelor pluviale 
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amenajarea  Cu imbră că minte asfaltic ă  a intr ă rilor drumurilor laterale ş i de 
exploatare 

- asigurarea acceselor la proprietă ti 
semnalizarea rutier ă  corespunz ă to  are pentru asigurarea conditiilor de sigurant ă  

- or-ice alto luer ă ri prevă zute de Ghidul solicitantului/proiectant al documentatiei 
tehnico-economice 

La acest moment tronsonul de drum judetean DJ213A la care se refer ă  acest proiect, din 
punct de vedere at st ă rii tehnice, se prezint ă  astfel: nu are capacitate portant ă  corespunz ă toare 
pentru preluarea unui trafic rutier care cre ş te en trecerea timpului; rnarea majoritate a diumului 
nu prezint ă  structura rutier ă , jar cealalt ă  parte prezint ă  o structur ă  rutieră  existentă  asfaltat ă ; apa 
stagneaz ă  pe partea carosabil ă ; exist ă  numeroase denivel ă ri ş i gropi; geometria transversal ă  
pantele longitudinale nu pot asi,gura scurgerea apelor; podetele de desc ă rcare transversal ă  ale 
apelor meteorice lipsesc sau sunt colmatate; siguranta circulatiei este periclitat ă  de o geometrie 
neamenajat ă  ş i de lipsa semnaliz ă rii rutiere; pantele longitudinale (declivit ă tile) ş i cele in sens 
transversal nu sunt unifonne; geometria drumului in plan nu asigur ă  sigurant ă  i confort 
participantilor la trafic. 

Actiuni propuse:  
Obiectivul de investitie se modernizeaz ă  intervenindu-se prin imbun ă tă tirea capacit ă tii 

portante a structurii rutiere fapt ce va aduce un avantaj din punct de vedere at calit ă tii vietii 
sporindu-se astfel confortul ş i siguranta circulatiei atat rutiere cat i pietonale prin faptul c ă  se 
asigură  o geometrie a str ă zilor respectiv o bun ă  colectare i evacuare a apelor meteorice cu 
ajutorul dispozitivelor de scurgerea apelor conform legislatiei tehniee in vigoare. 

Elemente earacteristice ale lucră rii: clasa tehnic ă  IV, lungimea traseului 26,00km; l ă time 
platfonna 8.00m; l ă time parte carosabil ă  2x3.00m, lă time benzi de ineadrare: 2x 0.25m; l ă time 
acostamente: 2x 0.75m; l ă time piste de bicieli ş ti: 1.00m; panta transversal ă  in aliniament pentru 
partea carosabil ă : 2.5%; panta transversal ă  a acostamentelor: 4%. 

Sunt necesare lucr ă ri de reparatii, complet ă ri la parc ă rile ş i statiile mijloacelor de 
transport in comun, atat ale color arnenajate cht i pentru alto pozitii noi in acestea sunt neeesare. 

Se vor prevede treceri de pietoni cu panouri fotovoltaice ş i Cu senzori de mi ş care ce vor 
activa sistemul de iluminat alimentat Cu celule fotovoltaice. Pe zona treeerilor de pietoni se va 
prevedea tm covor antiderapant cat ş i bumpere (limitatoare de viteza) pentru a reduce viteza de 
deplasare a conduc ă torilor de autoturisme pe zona ş colii. 

Se vor reamenaja statiile de autobuz. 
Trotuarele existente se vor reproiecta la o l ă tirne de 1.50m aproape de limita de 

proprietate ş i se vor prevedea zone de spatii verzi pentru a asigura buna siguranta a locuitorilor. 
Pentru a. combate stagnarea i b ă ltirea s-au prev ă zut unnă toarele dispozitive de colectare 

scurgere a apelor pluviale: rigole carosabile având o l ă time de 0.65m; rigole triunghiulare din 
beton de ciment avand o adancime de hr=0.30m, l ă time de 1.20m ş i o bancheta 0.25m. 

Aeostamentele proiectate vor avea o l ă time de 0.75m ş i se vor betona cu un strat de beton 
de ciment rutier de tip BcR 5 avand o grosime de h=0.15m amplasat pe un strat de balast 
stabilizat cu ciment 5% de 0.15m ş i un strat de balast de 0.20m. Pe zonele dintre drumul existent 

banda de incadrare se va dispune un strat de geotextil cu o l ă time de 1.00m. Benzile de 
incadrare vor avea o l ă time de 0.25m. 
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Astfel, având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 0 ale HG nr.90712016 privind etapele de elaborare 
ş i continutul-calru al docutnentatiei telmico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea 
documentatiei tehnico-economice, faza Documentatie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii — 
D.A.L.I. 0 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare D.I213A: Lirnit ă  
judet CA1âra0 intersectie cu DJ201 (M ă rcuiesti); intersec ţ ie cu DN2A (Bucu) Scanteia — 
intersectie cu DN21". 

Conform D.A.L.I. realizat de CAPITAL VISION SRL rezultd urm ă torii indicatori 
tehnico-economici: 

valoare total ă  118.458.753,46 lei ( inclusiv TVA) 
- din care C+M: 106.261.065,74 lei (inclusiv TVA) 

durata de executie lucr ă ri: 9 luni. 

Director executiv adjunct 
Marian STi CIU 
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PRE$EDINTE 

REFERAT DE APR  OBARE 

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucriirilor de Interventie 	îi a principalilor 
indicatori tehnico —economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea DJ213A: limita judetului 
Că lcira ş i intersectia cu DJ201 (M ă rculeş ti), interseclie cu DN2A (Bucu) — Sciinteia — intersectia cu 

DN21" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenalui Consiliului Judetean Ialomita propane spre 
Doeumentatiei de Avizare a Lacră rilor de Interventie (D.A.L.1) si a principalilor indicatori tehnico — 
economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea DJ213A: limita judetului C ă lă rasi — intersectia cu 
DJ201 (Mă rculesti), intersecţ ie cu DN2A (Bucu) Sc ă nteia — intersectia cu DN21 ". 

Realizarea projectal de investitii in cauză  a fost demarată  in cursul analui 2020, odată  en aprobarea 
Notei conceptuale si a Temel de proiectare, conform Hotă ră rii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare ş i continatul-cadru al clocumentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţ ii finanţ ate din fonduri publice. 

In baza celor data documente, a fast elaborată  Documentatia de Avizare a Lucră rilor de Interventii 
(DAL1), care cuprinde ş i indicatorii tehnico-economici  al  objectivalui de investitii. Potrivit actului normativ 
invocat, documentatia in canal  ş i valoarea principal//or indicator se aprobă  prin act administrativ  al  
autorită tii contractante, in spetd, prin hotă rare a consilialui judetean. 

In aceste conditii, prin projectul de hottiră re se propane aprobarea Documentatiej de Avizare 
Lucră rilor de Interventij (D.A.L.I.) pentru objectival de investifii „Modernizarea DJ213A: limita judetului 
Că lă rasi — intersectia cu DJ201 (1471ă rculesh), intersectie cu DN2A (Baca) — Scanteia intersectia cu DN21". 

Prin realizarea acestui proiect se are in vedere imbun ă tă tirea infrastructurii regionale de transport a 
judetului Ialomita prin racordarea zonei deficitară  economic la retecuta TEN — T pentru crearea unui cadru 
favorabil dezvolt ă rii darabile a judetului  i a regiunii prin atragerea de investi ţ ii in zon ă . 

In  raportul directiej de specialitate sunt detallate toate datele de natură  economică  ş i tehnică  rezaltate 
din D.A.L.L. 

Constată nd că  sant indeplinite condiţ itle de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiljulai Judetean 
lalornita adoptarea hotă ră rit in forma s! continutal prezentate înproiect.  

Tehnoredactat 
Cristian Rtheeanu 
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