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PREs.EDINTE Nr.5802 din 16.07.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectut de hotdrdre privind aprobarca cofinanldrii pentru realizarea obiectivului de

invesffi ,,Rerbilitare drum jadepan DJ 102 E"

Prin praiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea cofinansdrii
pentru realizarea obiectivului de irwestilii ,,Reabilitare drum judelean DJ 102 H".

Indicatorii tehnico - ecanomici privind realizarea acestui obiectiv au fost aprobali
prin Hotdrdrea Consiliulut Judeyean lalomiya nr. 31 din 21.04.2011 privind aprobarea
principalilor indicatori teltnico economici lo obiectivele de investilii pentru
modernizqreo/reabilitarea unor drumuri judeSene qi darea acestara tn administrarea
Ministerului Dezvoltdrii Regianale Si Turismului, cu madificdrile ulterioare.

Drumul iudelean DJ 102H asigurd legdtura intre doud drumuri nalionale, respectiv
DN,24 qi DN 2C. Astfel, reobilitaree scestui drum judegean contribuie la demoltarea
economico - sociald s zorcei, iar reabilitarea qi modernizarea infrastructurii rutiere
judelene este o preocupare constantd ;i una dintre prioritdlile strategice ale Consiliului
Judelean lolomifa, tn concordanld cu obiectivele cuprinse tn Strotegia de dezvoltare a
judelului lalomitra pe perioada 2409 - 2013, cu orizont 2013 - 2A2A.

In vederea asigurdrii resurselor financiare necesare realizdrii acestui obiectiv s-a
solieitat qi obyinutfinanlarea prin Programul nayional de demoltare locald.

Prin Ordinul Ministrului Demoltdrii Regionale ;f Administraliei Publice
nr. 504/10.04.2014 privind aprobaree listei obiectivelar de investitii si sumele alocate
acestorc pentru finanlarea Pragramului de demoltare locald, pentru judelul lalamiya, pe
anul 2014, obiectivul ,,Reabilitare drum judetrean DJ 102 H"este inclus in Program,
urmdnd afi semnat contractul definangare.

Confoym Normelor metodologice de punere tn aplicare a prevederilor Ordonanlei
de Urgenld a Guvernului nr- 28/2413 pentru aproborea Programului na{ional de
dezvoltare locald este necesard o cafinanfore a obiectivului ;i din partea beneficiarului.

Constatdnd cd sunt intrunite conditriile de legalitate gi oportunitate, propun
Consiliului Jude{ean lalomiSa aprobarea proiectului de hotdrdre tn forma gi confinutul
prezentate tn proiect.
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