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Aprobat,
VICEPRESEDINTE

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de interventii si intretinere
pentru anul2014, anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare

a drumurilor judetene, a podurilor si infrastructurii aferente

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 431 1997 , Art.22 " administratia drumurilor judetene se
asigura de catre Consiliile Judetene" . Tot acest act normativ precizeaza ca" autoritatilor administratiei
publice locale le revine conducerea activitatii de proiectare , executie, modernizare, reparare, intretinere,
exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local".

Conform :

. HCJ nr.161 15.04.2009 s-a atribuit S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. IALOMITA serviciul de
administrare a drumurilor judetene, a podurilor si infrastructuri aferente pe o durata de 5 ani.

e HCJ nr.26115.05.2009 s-a aprobat " Regulamentul de organizarc si functionare a serviciului de
administrare a drumurilor judetene , a podurilor si a structurii aferente" , " Caietul de sarcini al
serviciului de administrare a drumurilor judetene, apodurilor si a structurii aferente " si " Planul
de intretinere si interventiipentru anul 2009"

Cu adresa 1259 I 13.I2,2013 , inregistrata la Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 8993 din 13.12.2013 ,
S.C. DRUMURI SI PODURI S,A. IALOMITA titularul Contractuluinr. 2404105.06.2009 de delegare a
gestiunii serviciului de administrare a drumurilor judetene si a infrastructurii aferente, solicita aprobarea

" Planului de intretinere si interventi i  pentru anul2014'o

Suma propusa pentru rcalizarca lucrarilor din " Planul de intretinere si interventii pentru anul
2014 " urmeaza a fi aprobata odata cu bugetul pe anul 2014 aljudetului lalomita.

Valoarea estimata a lucrarilor de intretinere , reparatii, siguranta circulatiei, dezapezire si
combatere a poleiului pentru anul2014 s-a calculat utilizand pretul lucrarilor similare negociate in anul
2013 indexate cu indicii de inflatie la categoria servicii pentru anul20l3.

Valoarea reala a lucrarilor si cantitatilor pe categorii de lucrarii se vor stabili conform
prevederilor HCJ Ialomita nr. 16 din 15.04.2009, art. 6 alin. Lsi2 , HCJ Ialomita nr. 53 din25.09.2009 ,
art.7 alin 3, prin negociere cu prestatorul care vaprezenta devize pe categorii de lucrari( intocmite
conform P 91lI99l) pentru lucrarile aferente pentru 5 luni din " Planul de intretinere si interventii pentru
anul 2014. deoarece in luna iunie contractul nr. 24041 05.06,2009 se frnahzeaza.

Supunem spre analiza si aprobare Consiliului Judetean Ialomita:

o " Planul de intretinere si interventii nentru anul 2014"
Anexam prezentului raport:

o Adresa S.C, DRUMURI SI PODURI S.A. IALOMITA nr. 12591 13.12.2013
o Nota de fundamentare privind propunerile pentru Planul de interventii si intretinere
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