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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza 
Proiect Tehnic de Execuție,  pentru  proiectul  „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu 
(intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 4808/2023 – H din 21.02.2023 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 174/30.08.2022 privind privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 
201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II 
km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului; 
 - Raportul de specialitate nr. 4839/2023 - H din 21.02.2023 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 5402/2023 - B din 27.02.2023 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 5432/2023 - N din 27.02.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu : 
  -  prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Puiblice și Administrației nr. 
1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";  

- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;  
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- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1553 
din 05.08.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora 
pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, 
aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu 
(intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 
46+908”, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă devizul general actualizat, faza Proiect Tehnic de Execuție, aferent 
obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 
201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, conform 
anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Ialomița a sumei de 13.892.562,74 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației                                     
nr. 1333/2021. 
 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Direcţiei Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achziții și 
Patrimoniu și, spre știință, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 
                   MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                                  Adrian Robert  IONESCU    
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