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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul  
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 15302 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 127/31.07.2017 privind aprobarea cofinanţării 

pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste 
râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”; 
 - Solicitările de clarificări ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 14736/14.11.2017; 

- Raportul nr. 15303 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15337 din  23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15343 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 19.01.2017 privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  tehnico-
economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu,                          
DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare, 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice                          
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; 
  - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele alocate 
acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Ialomiţa, 
în perioada 2017-2020; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu suma de 
2.232.310  lei, inclusiv TVA, din valoarea totală de 10.499.840   lei cu TVA ,compusă din: 

a) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 1.838.503,01 lei inclusiv TVA, aferentă 
lucrărilor efectuate și cheltuielilor decontate anterior, în perioada 2011-octombrie 2016, 
reprezentând următoarele: 

- 1.711.866,35  lei inclusiv TVA - Lucrări executate și decontate ; 
- 3.061,94 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 65.673,80 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice faza 

DALI, servicii elaborare expertiză tehnică și studii de teren contractate în anul 2011; 
- 28.126,18 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice faza 

PT+DE . contractate în anul 2011; 
- 14.201,35 lei inclusiv TVA - Servicii dirigenţie de șantier aferente lucrărilor executate și 

decontate; 
- 15.573,39 lei fără TVA, nu s-a aplicat TVA, Comisioane, cote, taxe aferente lucrărilor 

executate și decontate; 
b) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 70.680,46 lei inclusiv TVA, în perioada 

01.11.2016-23.11.2017, reprezentând următoarele: 
- 7.245,26 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 59.935,20 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică faza 

DALI; 
- 3.500 lei, fără TVA, nu s-a aplicat TVA - Servicii elaborare studii de teren; 
c) Valoare cofinanţare rămasă de decontat :  323.126,53 lei inclusiv TVA.  
 
Art.2 Suma specificată la art. 1 va fi asigurată din bugetul general al judeţului Ialomiţa. 
 
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 127/31.07.2017 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 
52+759”. 

 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și Direcţiei Buget Finanţe, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                    
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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