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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F 
(Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 14672 din 13.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”; 
 - Adresa nr. 12715 din 16.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 14673 din 13.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15197 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15109 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
  - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. _____ din 23.11.2017 pentru aprobarea 
devizului general actualizat  și a indicatori tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia -Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020, 
 - prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 10 alin. (6) din Anexa la Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind 
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) –Smirna – Iazu – Scânteia 
- Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”,  articolul 1 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
”Art.1 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)- Smirna – 
Iazu – Scânteia - Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”,  cu suma de 1.450.114,39 lei 
inclusiv TVA, astfel: 

a) Valoare cofinanţare decontată până la această dată : 115.290,44 lei inclusiv TVA, 
reprezentând următoarele: 

- 52.920,00 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (inclusiv studii 
de teren, expertiză tehnică, documentaţii avize, acorduri) ; 

- 5.250,44 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 57.120,00 lei inclusiv TVA – Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică 

faza PT+DE; 
b) Valoare cofinanţare rămasă de decontat :  1.334.823,95 lei inclusiv TVA.  
 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
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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