
R1OR SIMTEX 0 

FA 1 	1 
; 	LA=ONITA I 

„Z.01;5;:lb 

ROMANIA. 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia - Plata Revolutiei Nr. 1 

PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind modificarea anexei nr. 1 la Hoteirarea Consiliului Judetran lalomita nr. 174 din 30.08.2022 

privind aprobarea documentatiel de avizare a lucrelrilor de interventii, a indkatorilor tehnico- 
economici si a devizului general pen tru oblectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ 201, 
Tronson Orezu (intersectie DJ 2018)— Piersica — Borduselu Oesire (ocalitate) - Tronson II km 37+816 — 

km 46+908", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitil "Anghel Saligny", 
precum si a sumei reprezentemd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetui local pen tru 

realizarea obiectivului 

Avă nd Fr) vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	erl.° /2023 - 	din 02103.2023 a Pre5edintelui Consiliului 

Judetean lalomita, 
Examin ă nd: 
- Anexa nr. 1 la Hoterrarea Consillului Judetean lalomita nr, 174 din 30.08.2022 privind 

aprobarea documentatiei de avizare a lucră rilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economic/ si a 
devizului general pen tru obiectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ 201, Tronson Orezu 
(intersectie DJ 2018) — Piers/ca Borduselu (iesire localitate) Tronson II km 37+816 — km 46+908", 
aprobat pentru finantare prin Programul national de investitli "Anghel Saligny", precum si a sumei 
reprezentă nd categorille de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

solicit area de clarific ă ri a Minis terului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Pub/ice si Administratiei, 
inregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 6985/2023 —Z din 14.03.2023; 

- Raportul de specialitate nr.  W(4 /2023 -  \I  din 42.-".03.2023 al Directiei 
Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei economico-financiare 5i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional6, protectia mediului ş i turism; 

Aviz nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei juridice, de discipliner, drepturi, 
obligati/  i incompatibilit ă ti, 

În conformitate 
- prevederile Ordonantei de Urgent a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordinului Ministerului Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Puiblice  i Administratlei nr. 1.321 din 

20 septembrie 2021 pen tru aprobarea standardelor de cost aferente objective/or de investitii prev ă zute 
la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanta de urgent ă  a Guvernului nr. 95/2021 pen tru aprobarea 
Programului national de investitli "Anghel Saligny"; 

- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice  pen tru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent ă  a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prev ă zute la art. 4 
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenter a Guvernului nr. 95/2021; 
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- prevederile Orclinului ministrului dezvolt ă rii, lucră rilor pub/ice si administratiei nr. 1553 din 
05.08.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ş i sumele alocate acestora pentru 
finantarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny"; 

prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 51 cornplet ă  rile 
ulterioare; 

prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) 5i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile 5icornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4) si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
iegisiativ ć  pen tru elaborarea actelor normative, cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare i functionare al Consiliului Judeteon 
lalomita, aprobat prin Hot ă rewea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificeirile i cornpletă rile ulterioare; 

Tn terreiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent() a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă  rile 51 cornpletă rile ulterio are, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Anexa nr. 1 la Hot&6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 174 din 30.08.2022 privind 
aprobarea documental-lei de avizare a lucr ă rilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pen tru obiectivul de investitii "Modemizare drum judetean DJ 201, Tronson Orezu 
(intersectie DJ 201B) — Piers/ca — Borduselu (iesire localitate) Tronson II km 37+816 — km 46+908", 
aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum ş i a sumei 
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, se 
modifică  si se inlocuie5te cu anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă reire. 

Art. 11 Celelalte preveder1 ale Hot ă rarii Consiliului Judetean lalomita nr. 174 din 30.08.2022 
privind aprobarea documentatiel de avizare a lucr ă rilor de interventii, a inclicatorilor tehnico-economici 
si a devizului general pen tru obiectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ 201, Tronson Orezu 
(intersectie DJ 2018) Piersica — Bordu ş elu (iesire localitate) - Tronson 11 km 37+816 — km 46+908', 
apmbat pentru finantare prin Pro gramul national de investitil "Anghel Saligny", precum si a sumei 
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, r ă man 
in vigoare. 

Art.111 Prin grija Secretarului general al judetului lalornita, prezenta hot ă reire se va cornunica, 
spre ducere la indeplinire, Directiel Investitii i Servicii Publice, Directiel Buget Finante i Directiei 

Patrimoniu si, spre stiint ă , Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Pub/ice ş i Administratlei, 
institutiel Prefectului — Judetul lalomita, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Juderean lalomita — 
Sectiunea "Monitorui Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomira 
Adrian Robert IONESCU 



Anexa nr.1 la HCJ-IL nr. 

Caracteristicile principale  i indicatorii tehnico economici 
ai obiectivului de investitii 

Denumirea obiectivului de investitii:„Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) 
— Piersica — Bordu ş elu (ie ş ire localitate) - tronson II km 37+816-km 46+908" 

Faza (Nota conceptual ă /SPDALUPT) DALI 
Beneficiar (UAT) JUDETUL IALOMITA 

Amplasament: 
Intravilanul ş i extravilanul 

comunei Ciochina si extravilan 
comuna Albesti 

Valoarea total ă  a investitiei (lei inclusiv TVA) 37.836.201,60 
din care C+M (lei inclusiv TVA) 31.972,789,10 
Curs BNR lei/euro din data 10.11.2021 4,9486 
Valoarea finantat ă  de Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice ş i 26.730.554,84 
Valoare finantat ă  de UATJudet Ialomita (lei inclusiv TVA) 11.105.646,76 

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE I iNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investitii de la art. 4 alin. 
(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 

U.M. Cantitate 
Valoare 

(lei inclusiv TVA) 

Lungime drum - terasamente m. 9092 815.503,57 
Lungime drum - strat fundatie m. 9092 10.094.680,91 
Lungime drum - strat de baz ă  m. 9092 3.319.408,83 
Lungime drum - imbr ă că minte rutier ă  m. 9092 1510,705,84 
Lă time parte carosabil ă  in. 6,00 
Santuri/rigole m. 18184 5.141.403,76 
Trotuare m. 804 177.035,99 
Lucr ă ri de consolidare m. 0 
Poduri (num ă r/lungime total ă ) buc./m. 0 
Pasaje denivelate, tuneIuri, viaducte (num ă r/lungime total ă ) buc./m. 0 
Alte capacit ă ti 
Acostamente m 13650 892.993,10 
Parcari rnp 11309,8 2.814.945,30 
Podete tubulare buc 56 348.384,40 
Accese proprietati buc 231 997.505,60 
Statii autobuz buc 4 25.216,10 
Drumuri Iaterale  hue 50 1.258.175,10 
Marcaje km/echiv 14,03 402.314,52 
Indicatoare rutiere buc 334 965.542,88 
Bornare buc 103 45.945,90 

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro f ă ră  TVA) I 	1 km 560.000 
Verificare incadare in standard de cost 
Valoarea total ă  a investitiei in euro, raportat ă  la numă rul de beneficiari 
directi/krn drum (euro fă r ă  TVA) 557.561,18 150.161,64 

Consiliu Judetean Ialomita 
Pre ş edinte 

MARIAN PAVEL 
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N r., 12 	/20-23:a_ din 	.03.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hogiretre privind modificarea anexei nr. 1 la Hoterreirea Consiliului Judetran 
lalomita nr. 174 din 30.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a hicreirilor de 

interventli, a indicatorilor tehnico-economici ş i a devizului general pentru obiectivul de investitli 
"Modernizare drum judetean Di 201, Tronson Orezu (intersectie Di 2018)— Piersica — Bordwiu 

(ieş ire localitate) - Tronson II km 37+816 — km 46+908", aprobat pentru finantare prin Pro gramul 
national de investitii "Anghel Saligny", precum î a sumei reprezentemd categorine de cheituieli 

finantate de la bugetui local pen tru realizarea obiectivului 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii pro pune Plenului Consiliului Jude ţ ean lalomi ţa 
aprobarea modifică rii anexei nr. 1 la Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţa nr. 174 din 30.08.2022 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucr'ă rilor de interventii, a indicator//or tehnico-
economic/ si a devizului general pen tru obiectivul de investi ţ il "Modernizare drum judetean DJ 201, 
Tronson Orezu (intersectie DJ 201B) — Piers/ca — Borduselu (iesire localitate) - Tronson 11 km 37+816 
— km 46+908n, aprobat pen tru finantare prin Programul national de investitli "Anghel Saligny", 
precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pen tru 
realizarea obiectivului 

Conform listei obiectivelor de investitil ş i sumelor alocate acestora pen tru finantarea 
Programului National de investitli "Anghel Saligny", aprobat6 prin Ordinului ministrului dezvolt ă rii, 
lucr6rilor pub/ice administratiei nr. 1553 din 05.08.2022, Unit ă tii administrativ teritoriale Judetul 
lalomita s-a alocat pen tru obiectivul de investi ţ ii "Modernizare drum judetean DJ 201, Tronson 
Orezu (intersectie DJ 201B) Piers/ca — Borduselu (iesire localitate) Tronson 11 km 37+816 — km 
46+908" suma de 26.730.554, 84 lei. 

Potrivit indicator/Jar tehnico - economici aprobati prin Hot ă rarea Cansillului Judetean 
lalomi ţ a nr. 147 din 30,08.2022 valoarea total ă  estimată  a investitiei este de 37.836.201,60 lei cu 
TVA. 

Aver' nd Fri vedere c č  Ministerul Dezvoltă rii, Lucră rilor Pub/ice i Administra ţ iei a solicitat 
core/area valor/or din Anexa 1(2.2.c) Cu valoarea cu TVA de la capitolul 4 din devizul general, se 
propune modificarea Anexei nr.1 la Hot ă ră rea nr. 174/30.08.2022 privind aprobarea 
documentatlei de avizare a lucr6 rilor de interventii, a indicator//or tehnico-economici si a devizului 
general pen tru obiectivul de investitii „Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu 
(intersectie DJ2018) Piers/ca Borduselu (lesire localitate) - tronson II km 37+816-km 46+908 ", 
aprobat pen tru finanture prin Pro gramul national de investi ţ ii "Anghel Saligny, precum si a sumei 
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 



'Isn Raportul directiei de specialitate ş i anexele /a proiectul de hotă ră re sunt detaliate si 
celelalte aspecte de nature tehnico-economic ă  necesare sustinerii proiectului de hotă ră re. 

Constatand Ca stint Tncleplinite conditille de legalitate ş i oportunitate,  pro pun  Consiliului 
Judetean laiomip  ado  ptarea hotă ră rii in forma ş i conlinutul prezentate Fr? project. 

PRESEDINTE 
MARIA 	EL 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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Nr. 	 • -7S2  °-3  
Y  

Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotar ă re pentru modificarea Anexei nr.1 la Hot ă rfirea nr. 174/30.08.2022 

privind aprobarea documenta ţ iei de avizare a lucr ă rilor de interven ţ ii, a indicatorilor 

tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investi ţ ii „Modernizare drum 

judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) - Piersica - Borduselu (iesire 

localitate) tronson II km 37+816-kin 46+908 ", aprobat pentru finantare prin Programul 

national de investitii "Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de 

cheltuieli finantate de in bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Dintre piorit ăţ ile de dezvoltare ale jude ţ ului Ialomi ţ a, una dintre cele mai importante este ş i 

modemizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulatiei pe drumurile jude ţ ene în condi ţ ii de 

siguranţă  ş  confort. 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a a identificat necesitatea executdrii de lucr ă ri privind Obiectivul de 

investitii „Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piersica - 

Borduselu (ie ş ire localitate) tronson H km 37+816-km 46+908 "cu o lungime de 9092m si o durat ă  

de execu ţ ie de 24 luni. 

Obiectivul de investitii a fost depus la finan ţ are prin Programul national de investitii "Anghel 

Saligny" potrivit Cererii de finan ţ are cu valoarea total ă  estimated de 37.836.201.60 lei cu TVA. 

În data de 08.08.2022 Ministerul Dezvoltdrii Lucrdrilor Publice ş i Administraţ iei a 

transmis adresa nr. 92357 prin care informeaz ă  cu privire la aprobarea listei obiectivelor de investi ţ ii 

surnelor alocate acestora pentru finan ţ area Programului National de Investi ţ li "Anghel Saligny" si 

clarific ă ri privind alocarea sumelor de la bugetul de stat. 

La poziţ ia 23 din listd, UAT Jude ţ ul Ialomiţ a are alocatd suma de 26.730.554,84 lei Cu 

TVA pentru obiectivul de investitii„Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie 

DJ201B) - Piersica Borduselu (iesire localitate) - tronson H km 37+816-km 46+908 ". 



Ca urmare a solicită rii de clarific ă ri inaintate de că tre MD LPA  ş i inregistrată  la 0 

Ialomita cu nr. 6895 12023-Z din 14.03.2023, prin care solicită  corelarea valorilor din Anexa 1(2,2.c) Cu  

valoarea cu TVA de la capitolul 4 din devizul general, se propune modificarea Anexei 1 la HCJ nr, 

174/30.08.2022, in sesul elimin ă rii din coloana "indicatori tehnici specific! categoriei de investitii 

a ultimelor dou ă  pozitii reprezent ă nd cheltuielile pentru amenaj ă ri pentru protectia mediului 

ş i cheltuieli cu organizarea de pintier, cheltuieli care nu se incadreaz ă  hi categoria indicatorilor 

tehnici specific! categoriei de investitii. 

Fair' de cele mai sus precizate propunem spre aprobare proiectul de hot ă ră re privind 

modificarea Anexei 1 din HCJ nr.174/2022. Toate celelalte prevederi r ă mă n nemodificate. 

Ataşă m Anexa 1 actualizat ă . 

Director executiv adjunt, 
Stan ciu Mariana 

intoemit, 
Seban Ana 
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