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PROJECT DE 110141aRE NR. 	 
privind aprobarea prioritcitii II a Judetului Ialornita  în  cadrul listei 

de proiecte privind infrastructura ruder(' judeleanei in vederea accesiirli Progratnului 
Operational Regional Sud Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: 

intersectie cu DJ213A (Meirculoti) — intersecfie cu DJ212;  1)1212: intersectie cu DJ201 — 
intersectie cu DN2A (Teindlirei) Reabilitare pod peste râul Ialomita la Pindeirei pe DJ 212" 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. okb—  12023-1(  din etC .01.2023 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita; 
Exam/nand: 
- Raportul de specialitate nr. Z5-4 /2023- 	din 	.01.2023 al Directiei Investitii 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023- 	din 	.01.2023 al Comisiei econornico-financiară  ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2023- 	din 	.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului dez-voltare regională , protectia mediului ş i turism; 
In conformitate cu: 

prevederile Ordonantei de Urge*" a Guvernului nr. 8812020 privind instituirea unor 
m ă suri, precum ş i acordarea unui sprifin financiar pentru pregă tirea portofbliului de proiecte în  
domenii strategice considerate prior/tare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 
finantiirii prin Programul operational Asistentă  tehnică  2014-2020 (POAT 2014-2020) si 
Prograrnul operational Infrastructură  mare 2014-2020 (POIM, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i e), alit?. (3) lit. d) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 

- prevederile Legit nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomila 2021-2027 aprobată  prin 
Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 80/20.04.2022, 

In temeiul art. 196 al/n. (1), lit, a) din Ordonanpa de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTĂ RĂ $TE: 

Artel Se aprobă  prioritatea II a Judetului Ialomita in cadrul listei de proiecte privind 
infrastructura rutieră  judeteană  in vederea accesă rii Programului Operational Regional Sud 
Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersec tie cu DJ213A (Mă rculestt) — 
intersectie cu DJ212; DJ212: intersectie cu DJ201 intersectie cu DN2A (Tă ndă rei) ş i 
Rectbilitare pod peste raul Ialomita la Tăndă rei pe DJ 212". 

Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 



Art.2 Se aprobă  justificarea impactului asupra dezvoltă rii economice la nivel 
judeţ ean/regional in cazul realiză rii pro iectului de investiţ ii: „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu 
DJ213A (Meirculest) — intersec ţ ie cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 intersecţ ie cu DN2A 
(Teindă rei)" si "Reabilitare pod peste reiul Ialomiţa la Tă ndă rei pe DJ 212", conform anexei 
care face parte integrantă  din prezenta hotetrare, 

Art.3 Prezenta hoteiră re devine obligatorie si produce efecte de la data comuniceirii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă ră re va fi 
comunicată  Agen ţ iei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia, direcţ iilor de specialitate 
implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţ a si Instituţ iei Prefectului - Judeţ ul 
urm ă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judelean Ialomiţ a. 

	

PREYEDINTE, 	 Avizat, 

	

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul general al judemlui Ialorniţa 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Oc 
TE 

Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 



Anexă  

Justificarea impactului asupra dezvolt ă rii economice la nivel judetean/regional in cazul 

realiz ă rii a prolectului: „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (Miirculeyti) intersectie 

cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Vinarei) ş iReabilitare pod 

peste raid laloinita la Vila rei pe DJ 212" 

Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţ ului Ialomiţ a 2021-2027, in analiza situa ţ iei 

existent; judeţ ul Ialomiţ a este slab conectat la re ţ eaua european ă  de transport TEN-T, find izolat 

faţă  de centrele urbane  maj  ore de la nivel european. De asemenea infrastructura destinat ă  
deplas ă rilor nemotorizate este slab dezvoltat ă  in judeţ , fiind evidenţ iate probleme de siguranţă  in 

trafic pentru pietoni  i  bicicli ş ti. 

În  ceea  cc  priveş te localizarea accidentelor pe teritoriul jude ţ ului,  în  anul 2020, 60% dintre 

accidentele grave ş i 38,5% din accidentele ware erau localizate in lungul drumurilor naţ ionale, 

urmate 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 aceidentelor u ş oare. Analizând datele la nivelul anului 

2018, majoritatea accidentelor sunt loealizate Tn lungul drumurilor DN2, DN2A (Urziceni-Slobozia 

ş i Slobozia-Tă ndă rei) ş i DJ201. Majoritatea accidentelor care au implicat pietoni  i  bicieli ş ti au 

avut loe in interiorul zonelor urbane sau de-a lungul drumurilor na ţ ionale ş i jude ţ ene, in special but 

intrarea in localităţ ile din mediul rural. 

Conform „Strategia de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia", strategia  fund  un document 

integrator, cc îi  propune armonizarea cu toate politicile ş i strategiile existente de but nivel 

european, national ş i regional, ce au impact asupra dezvolt ă rii regiunii, un aspect specific si 

important al regiunii pe care se bazeaza procesul de fundamentare ş i dezvoltare al strategiei este 

gradul se ă zut de accesibilitate al anumitor zone ale regiunii,  cc a deteminat sc ă derea in ultimii 2 

ani a atractivit ăţ ii regiunii. Astfel atingerea obieetiv -ului strategic general Stimularea unui  pro  ces de 

cre ş tere economie ă  durabil ă  i  echilibrată  a regiunii Sud Muntenia, bazată  pe inovare ş i favorabil ă  
incluziunii social; care să  conduc ă  la cre ş terea prosperit ăţ ii ş i calităţ ii vie ţ ii locuitorilor s ă i se va 

face printr-un set de obiective strategice specifiee, care reflect ă  combinaţ ia aspiraţ iilor sociale, 

economice ş i de mediu ale regiunii, unul din cele sapte obieetive stategice specifice fiind Cre ş terea 

atractivit ăţ ii  i  accesibilităţ ii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilit ăţ ii  i  conectivit ăţ ii 

populaţ iei, bunurilor ş i serviciilor conexe in vederea promov ă rii dezvolt ă rii durabile. De asemenea, 

conform aceleiasi stategii: Nivelul de dezvoltare ş i starea infrastructurii de transport au o putemic ă  



influenţă  asupra dezvolt ă rii economice a unei regiuni ş i asupra nivelului de trai al popula ţ iei. 

Numeroase studii au pus in eviden ţă  legă tura strâns ă  intre dezvoltarea infi-astrueturii de transport, 

dezvoltarea competitivit ăţ ii economice regionale, na ţ ionale ş i dezvoltarea turismului. Asigurarea 

accesului spre zonele urbane, zonele defavorizate, turistice ş i crearea unor conexiuni rapide intre 

infrastructura regional ă  de transport pe de o parte ş i magistralele na ţ ionale ş i europene de transport 

pe de altă  parte, sunt condi ţ ii indispensabile pentru asigurea ş i dezvoltarea unor conditii de trai 

decente. 

Modemizarea drumurilor  i reabilitarea podurilor, care fac parte integrant ă  din drurnuri, 

inseamnă  sporirea calit ăţ ii ş i siguranţ ei transportului rutier ş i implicit o cre ş tere a eficien ţ ei de 

transport. Pentru operatorii de transport, un transport superior presupune costuri mai mici ş i o mai 

bună  exploatare a vehiculelor ş i personalului. Pentru persoanele fizice un transport mai eficient 

presupune eeonomisire de timp ş i oportunităţ i crescute pentru alegerea loeului de munc ă  dar ş i o 

diversificare a ofertei de bunuri de consum ş i a posibilit ăţ ilor de petreeere a timpului 

Pentru jude ţul Ialomi ţ a drumuri jude ţ ene mai bune inseamn ă  ş i acces mai bun din mediul 

rural că tre mediul urban, la unit ăţ i de inv ăţă mă nt liceal ş i profesional, la unit ăţ i de să nă tate public ă , 

respectiv spitale municipale ş i orăş ene ş ti, etc 

Astfel se impun ca posibile intervenţ 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  ş i amenaj area 

pistelor de bicielete care s ă  asigure leg ă turile intre localit ăţ i, in special in zonele periurbane ale 

mu.nicipiilor din judeţ . 

Proieetul propus se adreseaz ă  unnă toarelor nevoi existente in zon ă : 

- cre ş terea vitezei de deplasare prin imbună tăţ irea elementelor geometrice; 

- cre ş terea nivelului de siguranţă  a traficului rutier i pietonal; 

- cre ş terea duratei de exploatare; 

o mai build conectivitate la reteaua european ă  de transport TEN-T a localit ăţ ilor Mă reuleş ti, 

S ă veni, Sudiţ i prin D.T201 ş i DJ212 la DN2A. 

Drumul DJ 201 este eel mai lung drum jude ţ ean de pe teritoriul jude ţ ului Ialomiţ a. 

Acesta se afl ă , in mare parte, in proces de modemizare ş i reabilitare, de la intersec ţ ia cu DN 2 in 

comuna Co ş ereni pă nă  la intersec ţ ia. cu  DJ 213A in comuna Mă rcule ş ti. Tronsonul de la intersee ţ ia 

cu DJ 213A in eomuna Mă rcule ş ti p ă nă  la intersectia cu DJ 212 ling ă  oraş ul Ţă ndă rei este singurul 

care nu a intrat in pro ces de modernizare. 

Tronsonul de drum al DJ 212 de la intersectia cu DJ 201 ş i 'Ana la intersee ţ ia cu DN 

2A in crawl Tă ndă rei, de asemenea, nu a intrat in proces de modernizare/reabilitare. inainte de 

intrarea in ora ş ul Tă ndă rei, drumul DJ 212 traverseaz ă  un pod peste rdul Ialomi ţ a, pod care asigur ă  
continuitatea drumului ş i care necesit ă  s ă  fie reabilitat, av ă nd Proiectul Tehnic elaborat 

Autoriza ţ ia de csmativire oliţ inută . 



În momentul de NA, pe pod, este restric ţ ionată  circulaţ ia autovehiculelor cu masa mai 

mare de 10t care sunt redirec ţ ionate pe rute ocolitoare, iar viteza este limitat ă  la 10 km/h On ă  la 

reabilitarea acesuia. 

Podul va avea urm ă torii parametrii: 

Lungime total ă  = 95,80m, 

Lăţ ime = 11,40m, 

Parte carosabil ă  = 2 x 3,9m, 

Lungime total ă  amenajat ă  (inclusiv rampele) = 228,20 m. 

Obiectivul proiectului este in concordan ţă  cu Strategia de dezvoltare a jude ţ ului 

Ialomiţ a 2021-2027, 04. Ialomi ţ a - jude ţ  accesibil ş i bine conectat in teritoriu cu o infrastructur ă  de 

transport performant ă  ş i cu un impact redus asupra mediului. 

Modemizarea DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A (Mă rcule ş ti) — intersec ţ ie cu DJ212; 

DJ212: intersec ţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndă rei) va niajora kilometrii de 

infrastructură  destinată  deplas ă rilor nemotorizate in jude ţ  i va spori siguran ţ a in trafic pentru 

pietoni ş i bicicli ş ti. De asemenea va realiza o mai bund conectivitate la re ţ eaua european ă  de 

transport TEN-T a localit ăţ ilor Mă rcule ş ti, S ă veni, Sudi ţ i prin DJ201 i DJ212 la DN2A. 

Conform INS in judeţ ul Ialomi ţ a in ultimii ani a avut lee o cre ş tere important ă  a 

numă rului de autovehicule rutiere: 

Categorii de vehicule rutiere Judetul Ialomita 

2010 2019 

Autobuze/microbuze 473 633 

Autoturisme 36944 66448 

Autovehicule pentru transportul m ă rfurilor 6382 10908 

- Autocamioane 5925 9152 

- Autotractoare 457 1756 

Vehicule rutiere pentru scopuri speciale 241 449 

Remorci ş i semiremorci 3457 5759 

A ş adar cre ş terea num ă rului de autovehicule implic ă  necesitatea de a avea o 

infrastructur ă  rutier ă  de calitate, care s ă  ofere siguran ţă  transportului rutier. 

Din punct de vedere al raportului dintre num ă rul de locuitori ş i numă rul de salaria ţ i, 

conform INS, situa ţ ia pentru anul 2021 este urm ă toarea: 

Localhate 
S alariati 

nr. persoane 

Populatie 

nr. persoane 

Mă rcule ş ti 78 1543 

Sudiţ i 85 1958 

S ă veni 142 3360 



Tă ndă rei 2071 17658 

Total proiect 2376 24519 

Total judet 43876 285100 

% din total judet 5,42% 8,6% 

Sc observă  că  în zona afectat ă  de project procentul persoanelor salariate este mai mic 

cleat media la nivel de jude ţ . 

Impactul pozitiv asupra dezvolt ă rii eeonomice este produs prin intermediul mai multor 

asp ecte: 

Scă derea cheltuielilor cu transportul rutier al agentilor economici din zon ă  ruin 

cre ş terea vitezei de deplasare, scurtarea distantelor prin eliminarea rutelor 

ocolitoare, mai ales a vehiculelor cu masa mai mare de 10 tone, reducerea uzurii 

autovehieulelor ş i implicit cheltuielile cu intretinerea ş i repararea acestora. 

— Cresterea sigurantei traficului va conduce la sc ă derea eheltuielilor provocate de 

accidentele rutiere atat a proprietarilor de autovehicule cat ş i a societă filor de 

asigurare care Î ş i desfăş oară  activitatea in zon5. Vor se ă dea ş i invalidităţ ile 

temporare sau permanente a persoanelor implicate in evenimente rutiere. 

Accesul agentilor economic! la for ţ a de munch' din localit ă tile invecinate care se va 

putea deplasa mai rapid ş i mai sigur, inclusiv folosind mijloace de transport 

nepoluante. 

Un efect al unui transport mai rapid, mai scurt ş i mai sigur va fi i reducerea 

poluă rii, va ere ş te calitatea viefii locuitorilor din zon ă  deci ş i a angajatilor, 

deplasarea cu bicicleta reduce stresul, crescand astfel i calitatea rnuncii prestate. 

— 0 bună  conectivitate cu reteaua european ă  de transport TEN-T va cre ş te 

atractivitatea pentru investitii no!. 

Prin realizarea proiectului de investi ţ ii „Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A 

(Meirculeş ti) — intersectie cu DJ212;DJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A 

(Tanddrei)  i  Reabilitare pod peste rdul Ialomila Ia Pinddrei pe DJ 212" sead costurile anuale 

cu intretinerea pentru mentinerea st ă rii de viabilitate a drurnului ş i de asemenea dispar costurile 

aferente reparatiilor eurente. 

Avand in vedere to ate cele prezentate, consider ă m că  imp actul economic dup ă  realizarea 

proiectului de investitii „Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Meirculesti)— intersectie cu 

DJ212;1JJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A (Findtirel)  i  Reabilitare pod peste 

reful Ialontila la Tana rei pe DJ 212" va fi unul important, atingandu-se obieetive atat ale 

strategiilor de dezvoltare jude ţ ene cat ş i ale celor nationale ş i europene. 
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REFERAT DE APR OBARE 
al proiectului de hoteirlire privind aprobarea prioriteitii II a Judetului Ialomita in cadrul listei 

de proiecte privind infrastructura rutiereijudeleanei în vederea acceseirii Program ului 
Operational Regional Sad Muntenia 2021 - 2027 a prokctului „Modernizare DJ201: 

intersectie cu DJ213A (Meirculelti) intersectie cu DJ212; DJ212: intersectie cu DJ201 
intersectie cu DN2A (Teindeire0 Reabilitare pod peste Mal Ialomita la Tiindiirei pe DJ 212" 

Prin proiectul de hoteireire supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean lalomila se 
propune aprobarea priorităţ ii II a Jude ţ ului Ialomita in cadrul listei de proiecte privind 
infrastructura rutierei judeţeanii in vederea accesdrii Prograrnului Operational Regional Sud 
Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecjie cu DJ213A (Mă rculeş ti) — 
intersecţ ie cu DJ212; DJ212.. intersectie cu DJ201 intersecţ ie cu DN2A (Teindeirei) ş i 
Reabilitare pod peste ră ul Ialomiţa Tă ndeirei pe DJ 212". 

Conform Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomi ţa 2021-2027, in analiza situatiei 
existente, judetul Ialorni ţa este insuficient conectat la reţeaua europeană  de transport TEN-T. De 
asemenea, infrastructura destinatei deplasă rilor nemotorizate este slab dezvoltată  in judeţ , fiind 
evidentiate probleme de sigurantei in trafic pentru pietoni 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţa intentiorzează  sd so//cite finantarea drumului jude ţean mai 
sus mentionat in cadrul POR 2021-2027, conform prevederilor art. 19 aim. (1) si (2) din O.U.G. 
nr. 88727.05.2020 privind instituirea unor mă suri, precum ş i acordarea unui sprijin financiar 
pen tru pregeitirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prior/tare pen try 
perioada de programare 2021-2027, destinat finamdrii prin Programul operational Asistentă  
tehnică  2014-2020 (POAT 2014-2020) ş i Programul operational Infrastructurd mare 2014-2020 
(POIM). 

Drumul judeţean 201 este cel ma/ lung  drum judelean de pe teritoriul judeţului Ialornita. 
Acesta se afl ă , in mare parte, in proces de modernizare ş i reabilitare, de la intersectia cu DN 2 
in comuna Co ş ereni peină  la intersectia cu DJ 213A in comuna Mă rculeş ti. Tronsonul de la 
intersectia cu DJ 213A in comuna Mă rculeş ti peinei la intersectia cu DJ 212 lingd orasul 
Teindă rei nu a intrat in pro ces de modernizare. 

Tronsonul de drum al DJ 212 de la intersecţ ia cu DJ 201 „s1 pan ă  la intersectia cu DN 2A 
in oraş ul Teindeirei, de asemenea, nu a intrat in proces de moclernizarelreabilitare. inainte de 
intrarea în oraş ul Tă ndeirei, drumul DJ 212 traverseazd un pod peste reiul lalomiţa, pod care 
asigurei continuitatea drumului yi  care necesită  să  fie reabilitat, având Proiectul Tehnic elaborat 

Autoriza ţ ia de construire oblinută  
Proiectul propus se adresează  urmeitoarelor nevoi existente în zonei 
- creş terea vitezei de deplasare prin imbună teiţ irea elementelor geometrice; 

cresterea nivelului de siguranţă  a traficului rutier pietonal; 



creş terea duratei de exploatare; 
o mai bună  conectivit  ate la reteaua europeană  de transport TEN-T a localită filor 

Mă rculeş ti,Siiveni, Sudifi prin DJ201  i  DJ212 la DN2A. 
Prin adresa nr.21259122. 12.2022 ADR Sud Muntenia solicită  transmiterea Hotă rdrii 

Consiliului Judefean pentru aprobarea  pro  iectului Prioritatea 2 ş i a justific ă rii impactului 
asupra dezvoltă rli econom  ice la nivel judefean/regional a pro  iectelor de infrastructură  rutieră  
propuse ş i validate de că tre Ministerul Transporturilor ş i Infrastructurii, 

In  raportul Directiei Investilii ş i Servicii Pub/ice sunt prezentate datele privind proiectul 
propus spre apro  bare.  

Constată nd că  sunt ffideplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rclrii in forma ş i conlinutul prezentate  fn project.  

PRE$EDINTE 
MARJANP Ż  L 

Redactat 
Tudorache Emilia 
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DIRECŢ IA INVESTIŢ II SI SERVICII PUBLICE 	Nr.  05-61/7/a3;47-0  

RAPORT 

la protean' de hot ă ră re privind aprobarea priorit ă tii II a Judetului Ialomita in eadrul listei 

de proteete privind infrastructura rutier ă  judetean ă  in vederea acces ă rit Programului 

Operational Regional Sud Muntenia 2021 - 2027 a proieetului 

„Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Miircule ş ti) intersectie cu DJ212; 

DJ212: intersec ţ ie cu DJ201 - intersectie cu DN2A (T ă ndclrei) , ş i Reabilitare pod 

peste rem, Ialomi ţa la Tă ndlirei pe DJ 212" 

Pentru obiectivul „Modernizare DJ201: intersecţ ie  cu DJ213A (Meirculesh) - 

interseetie Cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 - interseclie cu DN2A (Ţă ndeirei)" a fost 

aprobat ă  Nota coneeptuald prin HCJ nr. 158/30.08.2022 ş i Tema de proiectare prin HCJ nr. 

159/30.08.2022, fiind inclus in programul anual de investi ţ ii al Judetului Ialomita, jar pentru 

obiectivul "Reabilitare pod peste raid Ialomita la Rinddrei pe DJ 212" au fost aprobati indicatorii 

tehnico-economici. 

Avand in vedere intentia Consiliului Judetean Ialomita de a solicita finantare in cadrul 

POR 2021-2027, conform prevederilor OUG nr. 88/27.05.2020 privind instituirea unor m ă suri, 

precum ş i acordarea unui sprijin financiar pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in domenii 

strateg-ice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finan ţă rii prin 

Programul operational Asistent ă  tehnică  2014-2020 (POAT 2014-2020) ş i Programul operational 

Infrastructur ă  mare 2014-2020 (POIM), art. 19 aim. (1) ş i (2): 

Art. 19.  
(1) Proiectele de infrastructurd rutierd de interes judeţ ean, inclusiv variante ocolitoare si/sau 

drumuri de legeiture pentru care se acordd sprijin financiar in elaborarea documentaliilor (ehnico-

economice trebuie S41 indeplineascd cumulativ urm ă toarele condiţ ii: 

a) sei asigure conexiunea la coridoarele de transport transeuropene, respectiv legeitura directel 

sau, dupd caz, indirectd la retelele de transport TEN-T Centralei sau Glabald; 

b) să facă parte dintr-o  strategic elaboratei la nivel juderean sau, dupd caz, regional; 	 



c) să  aibă  impact asupra dezvolt ă rii economice la nivel judetean sau regional; 

d) să  aibci o valoare estimatii totalcl, fă rii  T. VA.,  echivalent in lei, a proiectului intre 10.000.000 

euro  i 45.000.000 euro. 

(2) Justificarea impactului asupra dezvolt ă rii economice la nivel judetean/regional a proiectului 

de infrastructure' , rutier ă  se aprob ă  prin hot ă rdre a consiliuluijudelean. 

Uunare adresei nr.21259/22.12.2022 a ADR Sud Muntenia cu privire la necesitatea 

transmiterii hotă ră rii Consiliului Judetean pentru aprobarea proiectului Prioritatea 2 ş i a justific ă rii 

impactului asupra dezvolt ă rii economice la nivel judetean/regional a proieetelor de infrastructur ă  

rutieră  propuse ş i validate de c ă tre Ministerul Transporturilor ş i Infrastrueturii, propunom spre 

aprobare urm ă toarele: 

1. Intro ducerea in lista prioritar ă  de proiecte privind infrastruetura nitier ă  judeleană  ea 

Prioritatea 2 a obieetivelor de investitii „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A 

(Mă rcule§t) intersecţ ie cu DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu 

DN2A (Teindeirei) 5si Reabilitare pod peste rdul Ialomiţ a la Teindeirei pe DJ 212" 

2. Justificarea impactului asupra dezvolt ă rii economice la nivel judetean ale realiz ă rii 

obiectivelor de „Modernizare DJ201: intersecţ ie cu DJ213A (Miirculegt) — intersec ţ ie 

CU  DJ212; DJ212: intersecţ ie cu DJ201 — intersec ţ ie cu DN2A (T ă ndeirei) „si Reabilitare 

pod peste raul Ialoniţa la Tă nd&ei pe DJ 212" care constitue anex ă  la proiectul de 

botă rire. 

Director executiv adjunct DISP 

Mariana STAN IU 

Ş ef Serviciu Management de Proiecte ş i Investitii 

ile 

intocmit 

Traian TASTAMAN 
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