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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea priorității II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte  

privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional 
Sud Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecţie cu DJ213A (Mărculeşti) – 

intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei) ” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2005/2023 - V din 26.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa;  
Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 2054/2023 - B din 26.01.2023 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice;  
- Avizul nr. 2331/2023 - Z din 30.01.2023 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Avizul nr. 2229/2023 - N din 27.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 
În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea 

unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar  pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare  pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 
(POAT 2014-2020) şi Programul operaţional  Infrastructură mare 2014-2020 (POIM, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
 
 



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

 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă prioritatea II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind 
infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional 
Sud Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecţie cu DJ213A 
(Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – intersecție cu DN2A 
(Țăndărei)”. 
 

Art.2 Se aprobă justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel 
județean/regional în cazul realizării proiectului de investiţii: „Modernizare DJ201: 
intersecţie cu DJ213A (Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – 
intersecție cu DN2A (Țăndărei)”, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, direcțiilor de specialitate 
implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Instituției Prefectului - Județul 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

   

           PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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