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PROJECT DE HOTĂ ltzfRE NR. 
privind aprobarea devizului general „si a principalilor indicatori tehnico -eeonomici, 
faza project tehnic (PT), pentru obiectivul de investilii „Reabilitare pod peste raul 

Ialomila la Tă ndiirei pe DJ 212" 

Consiliul Judeţ ean 
Avdnd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  325ae /2022 - to din 1$.12-.2022 al Preyedintelui 

Consiliului Judelean Ialomiţ a, 
Examineind: 
- Hotă reirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 205128.10.2021 privind aprobarea 

pro barea Documentaţ iei de Avizare a Lucreirilor de Interven ţ ii (D.A.L.I.) yi a 
principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul de investiţ ii „Reabilitare 
pod peste rdul Ialomiţ a la Tă ndă rei pe DJ 212"; 

- Raportul de specialitate nr.  3,2944 /2022 -  k  din ,20,12,  .2022 al Direct/el 
Investiţ ii ş i Servicil Publice; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare 
ş i agriculturei; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului ş i turism, 

In conformitate Cu.. 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. .1) din Ordonanţa de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i  

	

conţ inutul-cadru 	al 	documenta ţ iilor 	tehnico-economice 	aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modific ă rile 
yi complet ă rile ulterio are, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE 

Art.1 Se aprobă  devizul general pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod 
peste rdul Ialomiţa la Tă ndă rei pe DJ 212", prevăzut in anexa care face parte 
integrant ă  din prezenta hotă rdre. 

Cod FP -07-02, ed,2 ver3,0 



Art.2 Se aprobă  principalii indicatori tehnico-economici, faza pro iect tehnic 
(PT), pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod peste ră ul Ialomiţa la Tă ndă rei 
pe DJ 212 ", după  cum urmeaz ă  : 

- valoarea totală  a investiţ iei : 21.186.192,70 lei cu TVA, din care 
Construcţ ii Montaj (C+M) 18.552.456,42 lei Cu TVA, 

- durata estimată  de execu ţ ie : 15 luni 

Art.3 Prin grija Secretarului general al judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă ră re se 
va comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investiţ ii si Servicii Pub lice, Direcţ iel 
Buget Finanţ e si Direcţ iei Achizi ţ ii si Patrimoniu si, spre sill*, Instituţ ei Prefectului — 
Judeţ ul Ialomiţa, urmă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a. 

PRESEDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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Proiectent, 
BEST PROIECT P 
Nr.reg,com:J40/164 44392 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivultil de investItli "REABILITARE POD PESTE RAUL IALOMITA LA TANDAREI PE DJ 212" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitoleior si suboapitolelor de 
cheltuiell 

Val oare 
(fare TVA) 

TVA 19% 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

Lel Lei Lei 	_ 

1 2 3 4 6 
CAPITOLUL 1 
Cheltulell pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00  0,00 0.00 

1,3 
Amenajari pantru protectia mediului si aducerea 
la stereo initlala 

0.00 0.40 0,00 

1,4 Cheltuieli 	entru reIocarea/ rotectia utilitatilor 60,000.00 11,400.00 71,400 00 

TOTAL CAPITOL 1 80,000.00 11,400.00 71,400.00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuiell ibentru asigurarea utilitatlior nacesare oblectivulul de invest-1M 
TOTAL CAPITOL 2 	 0.00 	 0.00 	 0.00 

APITOLUL 3 
Cheltuiell pentru protective sl asisten a tehnic 

3.1 Studii 12,750.00 2,422.50 15,172.50 

3.1.1 Stud de teren _ 12,750.00 2,422.50 15,172.50 

3.1,2 Report privinci impactul asupra rnediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0.00 0.00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 
de avize, acorduri si autorizatli 

2,000.00 380.00 2,380.00 

.3.3 Experfta tehnica 8,000.00 1,520.00 9,520 00 

3.4 
Certiflcarea  perform antel ane'geti.ca si auditul 
ener!etic al cladirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5 

• 

3,0 

Proiectare 158,600.00 29,764.00 186,354,00 

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 /docurnentatle de 
avizare a lucrarilor de nterventli si deviz •eneral 

44,200,00 8,398. 00 62,598.00 

3.5. 	kocumentatille  to nice necesare in 
vederea obtinerii avizelor/acorclurilor/autorizatillor 

9,500.00 1 ,805.00 11,305.00 
 

3.5,5 Verificaree tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detelillor de executie 

22,900,00 4,361,00 27,251.00 

3.5.6 Prolect tehnio sl detalii de executie 80,000.00 15,200,00 95 200,00 
Organizarea procedurilor de achizitle 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.7 Consultanta 113067.10 21,480,85 134.537.95 
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investit a 

56,528.55 10,740,42 67,268,97 

3.7.2 Auditul financier 56,528.55 10,740.42 67 268.97 
3.8 Asistenta tehnica  177,585.64 33,74 .27 211,326.91 

3.8.1 Asistenta tehnica din paitea •roiectantului 8,000.00 1,520.00 9,520.00 
3,8.1.1 pa perioada de executie a lucrarilor 4,000.00 760,00 4,760.00 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre inspectoratul de Stat in 
Construct; 

4,000.00 760.00 4,760,00 

3.8.2 Dirigentle de santier 169,586.64 32,221,27 201,806.91 

TOTAL CAPITOL 3 470,992.74 89,488,62 660,481.36 



Data 
02.09.2022 

Beneficiar, 
JUDETUL IALOMITA 

Nr. 
cit  

Denunnirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fare TVA) 

TVA 19% 
Valoare 

(Inclusty TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 6 

Chel Well pentru investItia de baza 
4.1 Construed Si  instalad 15,255,696,97 2,823,329.38 18,164,279.39 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologiee si 
functionale 0.00 0,00 0.00 

4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj 

0.00 0.00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echiparnente de 
transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 otari  0.00  0.00  000  
4.6 Active necorporale 0,00 0.00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 15,266 696.97 2,823,329.38 18,164,279.39 
CAPITOLUL 6 
Alte cheltuiell 
5.1  Organizers de santier 305 113.94 57,971 65 363,085.58 

5.1,1. Lucrari de construed si instalatii oferente 
oganizaril de sontier 

274,602.65 52,174.48 326,777.03 

5.1.2. CheItuiell conexe orgenizaril santierului 30,511,39 5,797,16 36,308,56 

5.2 ComisIoane, cote, taxe, costul creditului 174,610,33 0.00 174,610.33 
5.2.1 Comisloanele si dohanzile aferente 
creditului  bench i finantatoere 

0.00 0.00 0.00 

5,2.2 Cota aferenta I SC  pentru controlacalitatil 
lucrarilor de construed 

77,651.50 0.00 77,651,50 

5.2.3 Cote aferenta  ISO  pentru controlul statului 
n amenajarea teritoriului, urbanism si pentiu 
autorizarea luorarilor de construed 

15,530.30 0.00 15,530.30 

5.2.4 Cote aferenta Case] Sociale o 
Construotorilor -CSC 

77,651.50 0.00 77,651.50 

5.2.5  Tax's  pentru acorduri, ovize conforms si 
autorizatia de construireirdesfilntere 

3,777.04 0.00 3,777.041 

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,564,988.26 297,347.77_ 1,862,336,03 

5.4 Cheltuieli pentru informers si publicitate 0.00 0.00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 ... 2,044,712.63 355,319.42 2,400,031.95 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice sites ts .  

6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si tests 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0.00 0.00 
TOTAL GENERAL 17,831,402.24 3,279,537.42 21 186,192 70 
Din care C+NI(1.2+1.3+1.4+2.+4.1+4.2+5.1.1) 15,590,299.52 2,886,903.86 18,652,466.42 

Intocrnit, 
Sef Prol 
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PRE$EDINTE 
	 Nr.34CA  !2022- 	/  /3J2. 	.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă riire privind aprobarea devizului general yi a principaillor indicatori 
tehnico —economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare 

pod peste Mal Ialomita la pindeirei pe DJ 212" 

Prin proiectul de hotă rei re supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Ialomita se 

propune aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico economici, faza 
proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investi ţ ii „Reabilitare pod peste reiul Ialomita la 

Tă ndă rei pe DJ 212". 
Realizarea proiectul de investi ţ ii in cauză  a fast demarată  in cursul anului 2020, odată  cu 

aprobarea Notei con ceptuale si a Temei de pro iectare, conform Hotă ră rii de Guvern nr. 

90712016 privind etapele de elaborare ş i conlinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finantate din fonduri publice. Ulterior, prin 

Hotă ră rea Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr. 205128.10.2021, a fost aprobală  Documentaţ ia de 

Avizare a Lucr ă rilor de Interventii (DALI), care cuprinde ş i indicatorit tehnico-economici ai 

obiectivului de investifii. Potrivit actului normativ invo cat, documenta ţ ia in cauză  ş i valoarea 

principalilor indicatori se aprobă  prin act administrativ al autorităţ ii contractante, in speţă , prin 

hotă reire a consiliului judeţ ean. 
În urina intocmirii pro iectului tehnic, prin prolectul de hotă ră re se propune aprobarea 

devizului general si a principalilor indicatori tehnico —economici, faza protect tehnic (PT). 

In raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate i celelalte date de natură  tehnică  care susţ in 

aprobarea  pro iectului de hotă ră re. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ ille de necesit ate si de oportunitate, propun 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţa adoptarea hotă ră rii in forma si continutul prezentate in proiect. 

Tehnoredactat 
Dogant hdian 
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DIRECTIA INVESTITII $1 SERVICII  PUB LICE 

Raport 
la projectul de hot ă rare privind aprobarea Devizului General ş i a indicatorilor tehnico-economici, 

faza Project Tehnic (PT), pentra obiectivul de investi ţ ii "Reabilitare pod peste rdul lalomi ţa  hi  

Ţă ndă reipe DJ 212" 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomiţ a, una dintre cele mai importante 
este reabilitarea ş i modemizarea podurilor aflate in administrare, asigur ă ndu-se astfel cre ş terea 
graduluj de siguran ţă  a eirculaţ iei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Judelean Ialomi ţa a 
identificat necesitatea execut ă rii lueră rilor de reabilitare a podului peste rAul Ialomi ţ a la Ţă ndă rej 
pe DJ 212. 

Obiectiv general: Cre ş terea gradului de siguran ţă  a eireula ţ iei ratiere prin Reabiljtarea 
ş i modemizarea podurilor aflate in administrare. 

Obiectiv specific: Reabilitare a podului peste dui Ialomi ţ a la "Andrei pe DJ 212. 

Beneficiar: Judeţ ul Ialomi ţ a. 

Sursa de finantare: Objectival de investi ţ ii se inten ţ ionează  a Ii fina,n ţ at de la bugetul 
local sau prin alte surse financiare atrase. 

Avand îii vedere: 

- Hotă rarea Consiliului Tude ţ ean Ialomiţ a nr. 205/28.10.2021 privind aprobarea Documenta ţ iei 
de Avizare a Lucră rilor de Interven ţ ii (DALI) ş i a prineipalilor indicatori tehnico-economici 
pentru objectival de investi ţ ii "Reabilitare pod peste rdul lalomila la Tilnd ă rei pe DJ 212"; 

Prevederile Legii nr. 273/2006 — legea finan ţ elor publjce locale; 
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile  i completă rile 
ulterioare; 

- Prevederile Hot ă rarji de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul cadru 
al doctuuenta ţ iflor tehnieo-economice aferente obieetivului de investi ţ ii finanţ ate din fonduri 
public; cu modifle ă rile i cornpletArile ulterioare; 

propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea Devizului General ş i a indicatorilor tehnico-
economjci, faza PT, pentru objectival de investi ţ ii "Reabilitare pod peste rtad Ialomita Ia 

Tana rei pe DJ 212". 



Indicatori tehnico-economici aferen ţ i investi ţ iei: 

a) Indicatori tehnici: 

Lungime total ă  pod 	 Lt = 95,80m 

L ăţ ime toted, pod 	 B = I1,40m 

Tip fundaţ ii 	 Indirecte, pilo ţ i foraţ i d = 1080mm 

L ăţ ime parte carosabil ă 	 Pc = 2 x 3,9m 

L ăţ ime trotuare 	 T  =2  x 1,5m 

Lungime total ă  amenajat ă  (inclusiv rampele) La = 228,2m (inclusiv podul) 

b) Durata estimat ă  de execuţ ie: 

15 luni 

c) Valoarea obiectivu1ui de investi ţ ii: 

Valoare total ă : 21.186.192,70 LEI cu TVA 
Din care C+M: 18.552.456,42 LEI cu TVA 

Anexăm prezentului raport Project Tehnic (PT) pentru acest obiectiv de investi ţ ii. 

Director executiv adjunct DISP, 
Mariana STANCIU 

intocmit 
Traian TASTAMAN 
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