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EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectal de hotdrfrre privind aprobarea ,,Plunului de tntrelinere Ei intervenlii

pentru anul 2014' ul Semiciului de adminisfiare a drumurilor judelene,
a podurilor gi a infrastructurii aferente

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomila se

propune aprobarea ,,Planului de tntrelinere qi intervenlii pentru anul 2014" al

Serviciului de administrare a drumurilor judelene, a podurilor Si a infrastructurii

aferente.
Propunerea este legald Si oportund, fiind elaboratd conform prevederilor

Hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomila nr. I6/15.04.2A09 privind oprobarea

modalitdtrii de gestiune e unor servicii de administrare a domeniului public al
judelului lalomila, respectiv a Hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomila

nr. 26/15.05.2009 privind aprobarea "Regulamentului de organizare Sifunclionare ct

serviciului de administrare a drumurilor judelene, a podurilor Si a infrastructurii

aferente" ;i e "Caietului de sarcini al serviciului de administrare a drumurilor
judelene, a podurilor Si a infrastructurii aferente".

in baza actelor administrative enunlate, Consiliul Judelean Ialomila a incheiat

cu SC Drumuri Si Poduri SA lalomila contractul nr. 2404/05.06.2009 privind

delegarea pe o perioadd de 5 ani a gestiunii serviciului de administrare a drumurilor
judelene qi a infrastructurii aferente. Conform clauzelor contractuale Si a prevederilor

Caietului de sarcini menlionat, prestatorul Si Consiliul Judelean lalomila au obligalia

de a tntocmi Planuri anuale de intrelinere Si intervenlii, care vor prevedea cantitdlile

de lucrdri Si valoarea ocestora. Planurile respective se aprobatd de Consiliul

Judelean lalomila prin hotdrdre, care sunt obligatorii pentru prestator Si devin anexd

la contractul de delegare a serviciului.
Pentru anul 2014, conform Caietului de sarcini Si avdnd tn vedere starea de

viabilitate a drumtrilor judelene, a podurilor Si podelelor, se propune realizarea unor

lucrdri de tntrelinere Si de deszdpezire a cdror valoare totald estimatd este de

20.480,A0 mii lei, WA inclus. Aceastd valoare totald estimatd, ce urmeazd a fi



cuprinsd Si in bugetul propriu al judetului pentru anul 2014, are caracter maximal Si
s-a calculat tn funclie de pre(urile unitare pentru lucrdri similare contractate

tn anul 2013.
Valoarea totald reald a lucrdrilor Si cantitdlilor de lucrdri pe categorii de

lucrdri se va stabili prin negociere cu SC Drumuri Si Poduri SA lalomila, conform
prevederilor hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomila nr. I6/2009. Avdnd in vedere cd

la data de 05.06.2014 contractul nr. 2404/A5.06.2009 tncheiat cu prestatorul

SC Drumuri qi Poduri SA lalomila privind delegarea gestiunii serviciului de

administrare a drwnurilor judelene Si a infrastructurii aferente i;i va inceta, prin

ajungere la termen, efectele juridice, in proiectul de hotdrdre se menlioneazd tn mod

expres ;i modalitatea de determinare q valorii totale reale a lucrdrilor Si cantitdlilor
de lucrdri pentru perioadn din anul 2014 acoperitd de durata contractului.

Pe baza ,,Planului de tntrelinere Si intervenlii pe onul 2014" $i a valorii totale
reale a lucrdrilor ce urmeazd a fi executate in perioada de valabilitate a contractului
nr. 2404/2009, acesta va fi modificat in mod corespunzdtor, prin incheierea unui act

aditrional intre pdrlile s emnatare.
Constatdnd cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate Si oportunitate, propun

Consiliului Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii informa Si conlinutul prezentate tn
proiect.
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