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EXPT'NERE DE MOTIVE
privind modiJicarea hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomila nr.44 din 30.08.2007 privind
aprobareo Stadiului defezabilitate Si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investilii ,,Modernizare dram judelean DJ 213 km 0+000-7+900'

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune modificarea hotlrfirii Consiliului
Jude{ean Ialomi{a nr. 44 din 30.08.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi{ii ,,Modernizare drum
judelean DJ 213 km 0+000-7+900".

Realizarea obiectivului de investi{ii susmenlionat face parte din Strategia de
modernizare, reabilitarea qi intrelinere a drumurilor de interes judeJean, fiind totodatd inclus qi
in Programul na{ional de dezvoltare locald, aprobat prin Ordonan}a de Urgen!6 a Guvernului
nr.2812013.

Potrivit principalilor indicatori tehnico-economici, durata initiali de rcalizare a
investi{iei a fost aprobatd pentru o perioadd de 18 luni. ExecuJia lucrdrilor, adjudecatd de cltre
SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia urnaxe licitaliei publice organizatL in condiliile
legii de Consiliul Jude{ean lalomija, constituie obiectul contractului de lucriri nr.7270 incheiat
la 19.10.2011.

in cursul anului 2013, in perioada aprilie - iulie a fost efectuati o expertizl tehnicd
privind calitatea lucrdrilor prestate, condifii in care obligaliile contractuale ale executantului au
fost suspendate. Mai mult, datoritd consf6ngerilor bugetare pentru anul in curs, stabilite, in
principal, prin legea bugetului de stat, cdt qi a sistdrii temporare a pli1ilor in cadrul
Programului nafional de dezvoltare locald, Consiliul Judelean lalomila a fost in imposibilitatea
obiectiv[ de a asigura integral constructorului resursele financiare necesare fnaLizdrii lucrdrilor
contractate.

in acest context, vdzdnd gi solicitarea SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia, se
impune prelungirea duratei de rcalizare a investi{iei cu 6 luni, ceea ce va conducelafrnalizarca
investiJiei pdn6la 30 iunie 2014.

Este de men{ionat qi faptul ci m[rirea duratei contractului de lucrdri nu conduce la
anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia executantul a fost declarat
cdgtigitor al licitaliei publice, fiind respectate, ad litteram, principiile care guverneazi institulia
achizitiei publice.

Constatdnd c[ sunt indeplinite condi{iile de legalitate gi oportunitate, propun Consiliului
Judelean Ialomila adoptarea hotirdrii in forma qi con{inutul prezentate in proiect.
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