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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și  

a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C  (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia – 

Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 17018/2018 - D din 19.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 17020/2018 – R din 19.09.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 17471/2018 – Z din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 17354/2018 – B din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum judeţean DJ 203 F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 1 : DN2C 
(Griviţa) – Smirna – Iazu (DN21), Km 0+000 – Km 11+200, din cadrul obiectivului de 
investiţii menţionat la art.1), prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
 
 Art.3 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 2 : Iazu (DN21) 
– Scânteia – Valea Ciorii (DN21A), Km 11+200 – Km 25+350, din cadrul obiectivului de 
investiţii menţionat la art.1), prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
  
 Art.4 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza PT+DE, pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F, DN2C (Griviţa) – Smirna – 
Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, după cum urmează :  
  
 -  valoarea totală a investiţiei : 48.427.014,09 lei cu TVA, din care    
  Construcţii Montaj (C+M) 42.819.242,04 lei cu TVA, valoare totală defalcată  

pe LOTURI astfel : 
a) pentru LOTUL 1:  

- valoarea totală a investiţiei : 22.151.089,07 lei cu TVA, din care   
   Construcţii Montaj (C+M) 19.739.747,10 lei cu TVA;  
b) pentru LOTUL 2: 
 - valoarea totală a investiţiei : 26.275.925,02 lei cu TVA, din care   

    Construcţii Montaj (C+M) 23.079.494,95 lei cu TVA. 
  
Art.5 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 193/23.11.2017 privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum 
judeţean DJ 203 F (Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 
25+350”, cu modificările ulterioare. 

 
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe și 
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   PREŞEDINTE 
   VICTOR MORARU 

 
 
 
 

          Contrasemnează, 
            Secretarul județului Ialomița 
                Adrian Robert IONESCU 
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