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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – 

Km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) 
localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 

localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740)  
limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.14994 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) 
localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile 
Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-
Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 
 - Adresa  nr. 13559/10.11.2017 a ADR Sud Muntenia;  
 - Raportul nr. 14995 din 17.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15195 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15107 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 - 
Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 – 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

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

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind 

aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 
37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) 
localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile 
Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)”, și a 
cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 115.127.736,01 lei, 

conform bugetului prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă contribuţia totală proprie a judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului în 

valoare de 13.036.739,11 lei, inclusiv TVA, din care 2.083.489,73 lei, inclusiv TVA reprezentând 
2% din valoarea eligibilă a proiectului și 10.953.249,38 lei, inclusiv TVA, reprezentând 
valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

(3) Se aprobă finanţarea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului în 
sumă de 102.090.996,90 lei, inclusiv TVA: 

(4) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului în condiţii optime se vor asigura din bugetul judeţului Ialomiţa. 

(5) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(6) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere ale proiectului pe 
întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către judeţul Ialomiţa.”   

 
 Art.II Se împuternicește domnul Victor MORARU - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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