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PRE$.EDINTE Nr. 609 din 26.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind aprobsreu documentuliei de uvizsre u lucrdrilor de

intervenlie Si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de
investilii ,,Pod peste rAil Prahova lu Drida, DJ 101, km 52+759'

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem Consiliului Judelean
Ialomi{a aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenlie Si a
principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investilii ,,Pod peste
rdul Prahova la Dridu, DJ I0l, km 52+759".

Podul peste rdul Prahova la Dridu, DJ l0I, km 52+759 afost construit in 1965,
este realizat din beton armat Si starea tehnicd in momentul de fald este
necorespunzdtoare. Ultima expertizd tehnicd a fost realizatd tn august 201I Si
r e c omandd c ons olidar ea po dului.

Avdnd in vedere importanla obiectivului Si necesitatea asigurdrii circulaliei a

fost tntocmitd documentalia tehnico-economicd, faza DALI, prin care s-au stabilit
principalii indicatori tehnico-economici ai investiliei. Potrivit documentaliei valoarea
totald a lucrdrilor este de 4.596,99 mii lei (cu TVA), din care C+M: 3.987,25 mii lei (cu
TVA), cu o perioadd de execulie de I2 luni.

Consolidarea podului peste rdul Prahova la Dridu este tn concordanld cu
obiectivul de modernizare Si dezvoltare a infrastructurii rutiere a judelului cuprins in
Strategia de dezvoltare a judelului lalomila pe perioada 2009 - 20I 3, cu orizont 20I 3 -

2020.
in conformitate cu prevederile art. 9I alin. (3) lit. fl din Legea administraliei

publice locale, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, printre atribuliile
consiliului judelean se regdseSte Si aprobarea documentaliilor tehnico-economice
pentru lucrdrile de investilii de interes judelean.

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitate Si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii in forma Si conlinutul prezentate in
proiect.
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