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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucas' rilor de Interventli (D.A.L.I.) $i a 

principalilor indicatori tehnico —economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare $i 
reabilitare DJ212: Iimită  judet Bră ila - Luciu Mihail Kog ă lniceanu - intersectie DN2A, 

intersectie cu DJ201 — L ă custeni Platoneş ti — Movila - Fete$ti" 

Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  6022/2023  - I/ din e.01.2023  at Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examin and: 
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 84 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei 

conceptuale aferenta obiectivului de investitli " Modernizare ş i reabilitare DJ 212: Limită  juclet.  
Bră ila 	Luciu 	Mihail Kog ă lniceanu — intersectie DN 2A, intersecrie DI 201 L ă custeni — 
Platonesti — Movila - Fetesti",  cu  modifică rile 5i completă rile ulterioare; 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomira nr. 85 din 25,06.2020 privind aprobarea Temei 
de proiectare aferent ă  obiectivuluide investirii „Modernizare  i  reabilitare DJ 212: Limiter judet.  
Bră ila — Luciu — Mihail Kog ă lniceanu — intersectie DN 2A, intersectie DJ 201 L ă custeni — 
Platonesti Movila - Fetesti", cu moclific ă rile si cornpletă rile ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr.  (91 /2023 -f4  din  09  -Of  .2023  at Directiei Investitli 
Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	/2023 - 	din 	 .2023 al Comisiei economico-financiar ă  ş i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	 .2023 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului turism; 

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

Hotă rcirea Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022; 
prevederile Hotel' /*Li de Guvern nr. 907/2016 privind  eta  pele de elaborare 5i continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectiveloriproiectelor de investitii 
finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare; 

- prevederile Legil nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare, 

prevederile art, 173 alin. (1) lit. b)  i  alin. (3) lit. f) din Ordonanra de Urgentă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică  rile  ş i completă rile ulterioare; 

În  temeiul art. 196 alin. (1), lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă  rile si completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art./ Se aprob ă  documentaria de avizare a lucră rilor de lntervenrii (D.A.L.1.) pentru 
obiectivul de investitii „Modemizare  i  reabilitare DJ212: limit ă  juder Bră ila - Luciu — Mihai/ 

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



Kogă lniceanu - intersecrie DN2A, intersectie cu DJ201 — L ă custeni Platonesti Movila - 
Fetesti", prevă zută  în anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă rerre. 

Art.2 Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„„Modemizare si reabilitare DJ212: iimit ă  juder Bră ila Luciu Mihail Kog ă lniceanu - 
intersecrie DN2A, intersecrie cu DJ201 L ă custeni — Platonesti — Movila - Fetestr, dupe"' cum 
urmează : 

a) valoarea totaler a investitiei: 	 113.763.688,48 lei cu TVA, din care: 
Construcţ il Montaj (C+M): 	101.702.500,22 lei cu TVA. 

b) perioada de execurie: 	 12 luni. 

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

Art.4 Prin grija Secretarului General at Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hotă r6re se va 
comunica clirec ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean spre 
stiintă , lnstitutiei Prefectului - Juderul lalomita, urmand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita — Secriunea "Monitorul Oficial at Juderului".. 

PRE$ED1NTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalornita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  
	

Rd/Oc 
Adopt  ată  Jo  Slabozia 
	

1.L. 
Astă zi 	2023 
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Proieciant 
Capital Vision S.R.L. 
Str, Artneneasca, nr. 37, rim:arc:Ai 
Nr. ORC. J40/4933/2020,  CU] R.024193545 

DEVIZ GENERAL 
Modernizare si reabilitare DJ212: Limita judet Braila - Lueiu Mihail Kogalniceanu intersectie 

DN2A, intersectie cu DJ201 Lacusteni Platoncsti Movila - Fetesti 

TVA 
	

19% 

Nr, 
Crt, 

Denumiree eapitolelor sj subcapitolelor de obeli:nick 
Valoare (fare 

TVA) 
TvA Valoare en TVA 

INNEEMIll lei lei 
1 2 3 4 5 

cAprroLuL 1 	 Cheltuieli pentru 
obtinerce si amenajarea terenului 

1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1,3 
Aruenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului Ia starea 
initiala 0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asi_urarea utititatiIor neeesare obiectivului de investitii 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiee are si asistenta tehniee 

3,1 Studii 70.000,00 13.300,00 83.300,00 
3.1.1. Stadia de teren 70.000,00 13.300,00 83,300,00 
3.1.2. Report privind impala' asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3. Alte studu speetitee 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Docurnentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea  de avize, acorduri si 
autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3,3 Expertizare tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00 

3 '4  Certificarea performantei energetice si auditul  energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 
3,5 Proiectare 462.700,00 87.913,00 550.613,00 

3.5.1. l'erna de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studin de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3,5.3, Studm de fembilitateidoeumentatie de avtzare a luerartlor de m erventil 
si deviz genera] 38.700,00 7.353,00 46.053,00 

3.5.4. Doeumentatiiie tehniee neeesare in vederea obtinerd. 
avizeleacordurileautorintiiior 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
3.5.5. Venficarea tehnica de calitate a proieetutui tell= si a detatilor de 
exeentie 44.000,00 8,360,00 52.360,00 
3.5.6. Project tehnie sî detalii de executie 350.000,00 66,500,00 416,500,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achizitle 20.000,00 1800,00 23.800,00 
3,7 Col sultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obieetivul de investii 30,000,00 5.700,00 35,700,00 
3.7.2. Auditul Financier 0,00 0,00 0,00 

3,8 Asistenta tehnica 175.000,00 33.250,00 208.250,00 
3.8.1. Asistenta teltmea dm puttee proieetantultu 55.000,00 10,450,00 65.450,00 
3.8.1.1. pe perioada de executie  a  1uerarior 30.000,00  5.700,00  35.700,00 



____. 
3.8.1.2. pentru participarea proieetantulai la fazele incluse in programul de 
control al luerarilor do =cultic, avizat da catre laspectoratul de Stat in. 
Constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00 
3.8.2. Dirigentie de sander 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

Total capitol 3 772.700,06 146.813,00 919.513,00 
CAN'T 0.1,UL 4 	 Cheltuieli pontru 
investitia de bare  

4,1 Constructii si instalatii 85.251.158,00 16.197.720,02 101.448.878,02 
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 

4,3 Utilaje, echipamente tebnologice 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 Dotari 0,00 0,00 0,00 
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 85.251 J 58,00 16.197.720,02  101.448.878,02 
CAPITOLU1, 5 
Alte cheltaieli 

5,1 Organizare de sniffler 266.004,64 50.540,88 316.545,52 
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 213.127,90 40.494,30 253.622,20 
5.1.2. Chehuieli conexe organizarii de santier 52.876,74 10.046.,58 62.923,32 

5,2 Cam sioane, cote, taxe, costul creditului 952.904,14 0,00 952.904,14 
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creclitulin band tinantatoare 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 427,321,43 0,00 427.321,43 
5.2.3. Cota aterenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea Incrarilor de constructii 85.464,29 0,00 85.464,29 
5.2.4. Coin aferenta Casei Soeiale a Constructorilor - CSC 427,321,43 0,00 427.321,43 
5.2.5.  Tare  pentru aeorcluri, avize conforme si autorizatia do 
construire/destlintare 12.797,00 0,00 12.797,00 

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 8.506.115,80 1.616.162,00 10.122.277,80 
Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00 

Total capitol 5 ĺ 	9.728.024,58  1.667.272,88 11.395.297,46 
CAPITOLUL 6 
Cbeltuieli pentru probe tehnologice Si  teste , 

6,1 IPregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6,2 Probe tehnologice si teste  

6 
0,00  
0,00 

0,00  
0,00 

0,00 
Total capitol 0,00 
TOTAL GENERAL 95.751.882,58 [ 	18.011.805,90 113.763.688,48 
din care: 
C + M (12 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  85.464.285,90  16.238.214,32  101.702.500,22 

Data: 
	

Intoemit, 
Decembrie 2022 
	

tag,  Mihai Marasteanu 

Beneficia.r/Investitor 
CAT  SucletulIalomita 
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REFERAT DE APR  OBARE 

la proiectului de hoteirare privind aprobarea Documentallei de Avizare a Lucrarilor de Interventii 
si a principalilor indicatori tehnico —economid pentru obiectivul de investilii „Modernizare  i  reabilitare 

DJ212: limit ă  jude ţ  Braila - Lucia — Mihail Kogalniceanu - intersectie DN2A, intersec ţ ie cu DJ201 
Lacusteni Platonesti — Movila - Fetesti" 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a propune spre 
aprobare Documentaţ ia de Avizare a Lucrdrilor de Interven ţ ii (D.A.L.I.) „si a principalilor indicatori tehnico 
—economici pentru obiectivul de investi ţ ii „Modernizare ş i reabilitare DJ212: limită  judeţ  Bră ila - Luciu — 
Mihai!. Kog ă lniceanu intersecţ ie DN2A, intersec ţ ie cu DJ201 Ldcusteni — Platone ş ti — Movila - Fetesti". 

Realizarea  pro iectul de investiţ ii in cauzci a fast demarată  in cursul anului 2020, odată  cu aprobarea 
Notei conceptuale si a Temei de proiectare, conform Hot ă ră rii de Guvern in'. 90712016 privind etapele de 
elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentaţ illor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investifil finan ţ ate din fonduri pub/ice. 

In ham celor dottă  docurnente, a fast elaborată  Documentaţ ia de Avizare a Lucrdrilor de Intervenţ ii 
(DALI), care cuprinde ş i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investifii. Potrivit actului nortnativ 
invocat, documenta ţ ia in cauză  ş i valoarea principalilor indicatori se aprobei prin act administrativ al 
autorităţ ii contractante, in speţă , prin hotă reire a consiliului judelean. 

In aceste condiţ ii, prin pro iectul de hot &care se propune aprobarea Documentaliei de Avizare a 
Lucră rilor de Intervenţ ii (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii „ Modernizare ş i reabilitare DJ212: limită  
judeţ  Bră ila - Luciu Mihai! Kog ă lniceanu - intersecţ ie DN2A, intersecţ ie cu DJ201 — Ldcusteni — Platonesti 

Movila - Fetesti - 
Prin realizarea acestui Proiect se are in vedere imbună tciţ irea infrastructurii regionale de transport a 

judeţ ului Ialomiţa prin racordarea zone! deficitară  economic la reţ eaua TEN — T pentru crearea unui cadru 
favorabil dezvolt ă rii durabile a judetului ş i a regiunii prin atragerea de investiţ ii in zond. 

În  raportul directiet de specialitate sunt detaliate toate datele de natură  economicd ş i tehnică  rezultate 
din D.A.L.I. 

Constatand că  sunt indeplinite condi ţ iik de necesitate vi de oportunitate, propun Consiliului Judelean 
Ialomiţ a adoptarea hotdrdrii in forma si confinutul prezentate in project. 

Tehnoredactat 
Ion Liliana 
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Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicil Publice Nr. 613Vid-3 	-4/0-97?"-T) )023 

RAPORT 

la proiectul de hotilrfire privind aprobarea 
Documentaţ iei de Avizare a Lucr ă rilor de Interven ţ ii — D.A.L.I. 

0 a principalilor indicatori tehnico-economici aferen ţ i obiectivului de investi ţ ii 

„MODERNIZARE SI REABILITARE D3212: LIMITĂ  JUDET BRĂ ILA LUCIU — 
MIHAIL KOGĂ LNICEANU INTERSECTIE DN2A, INTERSECTIE CU D.I201 — 

LĂ CUSTENI PLATONESTI — MOVILA FETESTI" 

Principalul obiectiv unn ă rit prin promovarea acestei investitii este imbun ă tăţ irea 
infrastructurii regionale de transport a jude ţ ului Ialomita prin racordarea zonei deficitar ă  economic la 
reteaua TEN-T in vederea cre ă rii unui cadru favorabil dezvolt ă rii economice durabile a judgului ş i a 
regiunii ş i a atragerii de investith in zon ă . Impactul economic dup ă  realizarea objectivului de 
investitii va fi unul important, atingandu-se objective atat ale strategiilor de dezvoltare jude ţ ene cat ş i 
ale celor nationale ş i europene. 

Interventiile proiectului de investitie au in vedere modemizarea ş i reabilitarea a 42,326 km 
din drurnul judetean DJ212 pentru imbun ă tă tirea parametrilor relevan ţi cre ş terea vitezei de 
deplasare, a siguran ţ ei rutiere ş i a portanţ ei va asigura o bun ă  conexiune la coridoarele de transport 
transeuropene, respectiv leg ă tura indirect ă  la reteaua de transport rutier ă , central ă  prin nodul Fete ş ti al 
autostr ă zii A2 cc face parte din coriclorul Rin-Dun ă re, legă tura indirect ă  la reteaua de transport 
feroviar ă  central ă  coridorul Rin-Dun ă re tot prin nodul Fete ş ti, legă tura indirectă  la rgeaua de c ă i 
maritime ş i interioare prin DN21(E557) la portul Braila ş i prin A2 la portul Constanta, leg ă tura 
indirectă  la reteaua de transport aviatic ă  central ă  coridorul Rin-Dun ă re prin nodul Fete ş ti al 
autostră zii A2 ş i DN100A la aeroportul international „Henri Coma". Drumul DJ212 reprezint ă  cea 
mai economic ă  legă tură  a comunită tilor aflate pe acest traseu pe raza jude ţ ului Ialomita cu reteaua 
TEN-T. Drumul DJ212 traverseaz ă  in traseul s ău două  judge, Ialomita ş i Bră ila 

Interventiile propuse prin proiectul „Modernizare  i reabilitare DJ212: Limit ă  judeţ  Bră ila 
Lunt — Mihail Kogă lniceanu intersegie DN2A, intersectie cu DJ201 — L ă custeni — Platone ş ti 
Movila Fete ş ti" an in vedere modemizarea drumului jude ţ ean, cu respectarea normelor 
tehnice in vigoare, prin: 

executia unui complex rutier modern prin schimbarea structurii rutiere a drumului 
asigurarea corespunz ă toare a scurgerii apelor pluviale 
atnenajarea cn imbră căminte asfaltic ă  a intră rilor drumurilor laterale ş i de exploatare 
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asigurarea acceselor la propriet ăţ i 
- semnalizarea rutier ă  corespunz ă toare pentru asigurarea conditiilor de sigurant ă  

La acest moment tronsonul de drum jude ţ ean DJ212 la care se refer ă  acest proiect, din punct 
de vedere al st ă rii tehnice, se prezint ă  astfel: 

Tronson 1: partea asfaltat ă  - se prezint ă  In stare predominant bung., predominant respectandu-
se lă timea p ă rţ ii carosabile de 3,00m ş i 0,25m banda de incadrare ins ă  exist ă  ş i zone unde sunt 
necesare casete de l ă rgire jar acostamentele lipsesc sau sunt foarte degradate; in afara localit ăţ ilor nu 
există  dispozitive de preluare i scurgerea apelor iar in localit ă ti acestea se prezint ă  in stare bunk 
tubal podeţ elor transversale se prezint ă  in stare bun ă , timpanele necesit ă  interventii jar parapetele 
necesită  inlocuire; marcajele ş i indicatoarele rutiere necesit ă  complet ă ri; circulatia pietonal ă  se 
desfăş oar ă  in conditii predominant bune ins ă  pe anumite zone restranse trotuarele sunt degradate iar 
pe alte zone lipsesc; partea neasfaltat ă  — se prelint ă  intr-o stare cc necesit ă  interventii din toate 
punctele de vedere. 

Tronson 2: se prezint ă  in stare foarte bun ă  a pă rţ ii carosabile pe anumite locuri se prezint ă  
degrad ă ri la nivel structural de tip faiant ă ri, se respect ă  lăţ imea p ă rtii carosabile de 3,00m ş i 0,25in 
banda de incadrare iar acostamentele lipsesc sau sunt foarte degradate; marcajele ş i indicatoarele 
rutiere necesit ă  completă ri; tabul pode ţ elor transversale se prezint ă  in stare bunk timpanele necesit ă  
interventii iar parapetele necesit ă  inlocuire; Tn afara localit ă tilor lipsesc dispozitivele de preluare 
scurgerea apelor  jar in localit ăţ i acestea se prezint ă  in stare blind; exist ă  două  intersecţ ii la nivel cu 
calea ferat ă , una cu sistem de dale rigid ş i cealalt ă  cu sistern de dale elastic. 

Actiuni promise:  
Obiectivul de investi ţ ie se modernizeaz ă  intervenindu-se prin imbun ă t ăţ irea capacit ăţ ii 

portante a structurii rutiere fapt ce va aduce un avantaj din punct de vedere al calit ă tii vietii sporindu-
se astfel confortul i siguran ţ a circula ţ iei ată t rutiere cat ş i pietonale prin faptul e ă  se asigură  o 
geometric a str ă zilor respectiv o bun ă  colectare i evacuare a apelor meteorice cu ajutorul 
dispozitivelor de scurgerea apelor conform legisla ţ iei tehnice in vigoare. 

Elemente caracteristice ale lucr ă rii: clasa tehnic ă  IV, lungimea traseului 42,326km; viteza de 
proiectare: 80Icm/h; sistem rutier: semirigid; trotuare l ăţ ime 0,75-1.50m; acostamente din agregate 
naturale; dispozitive de scurgere a apelor; pode ţ e tubulare corugate; amenaj are drumuri laterale; 
marcaje ş i indicatoare rutiere pentru siguran ţ a circulatiei; inlocuirea parapetelor existente; pare ă ri; 
piste de bicicli ş ti l ă time: 1.00m; amenaj ă ri intersec ţ ii DJ212 cu DJ201 i DN2A; intersec ţ ii la nivel 
cu calea ferat ă ; insul ă  separatoare prev ă zută  cu iluminat electric. 

Astfel, avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţ ele publice locale, ale 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ş i ale HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ş i 
conlinutul-cadru al documenta ţ iei tehnico-econouaice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finanţ ate din fonduri publice, propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza Documenta ţ ie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventii — D.A.L.I. ş i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare ş i reabilitare DJ212: Ł imită  
judet Br ă ila Luciu Mihail Kogă lniceanu — intersectie DN2A, intersectie cu DJ201 
L ă custeni Platonesti — Movila — Fetesti". 

Conform D.A.L.I. realizat de CAPITAL VISION SRL rezultă  unnă torii indicatori tehnico-
economici: 
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- valoare total ă  : 113.763.688,48 lei ( inelusiv TVA) 
din care C+M: 101.702.500,22 lei (inelusiv TVA) 

- durata de executie iucr ă ri: 12 luni. 

Director executiv adjunct 
Mariana STANCIU 

into emit 
Emma VOICU 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

