
  

                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 73/28.10.2010 
privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2011” al Serviciului de 

administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.1619 din 11.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr.1479 din 04.03.2011 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice; 
 - Raportul nr. 1814 din 18.03.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art.80-82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.52 din 29.08.2008,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.73/28.10.2010 privind aprobarea 
„Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2011” al Serviciului de administrare a 
drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente, se modifică şi se 
completează după cum urmează : 
 
 1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5), cu următorul 
cuprins: 
 „(4) Ordonatorul principal de credite, pe propria răspundere, actualizează, 
modifică şi aprobă valoarea, cantitatea şi natura lucrărilor prevăzute în „Planul de 
întreţinere şi intervenţii pentru anul 2011”, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri 
şi/sau a resurselor financiare asigurate, la propunerea administratorului drumului, 
însuşită de Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, cu 
încadrarea în plafonul de 12.072,00 mii lei, inclusiv TVA, şi cu asigurarea condiţiilor 
de calitate stabilite în contractul nr.2404/05.06.2009. Această operaţiune este supusă 
controlului financiar preventiv propriu.” 
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 „(5) Ordonatorul principal de credite va proceda conform prevederilor alineatului 
precedent şi în cazul survenirii unor situaţii excepţionale, cum sunt accidente rutiere, 
alunecări de teren, surpări şi alte asemenea, care impun executarea unor lucrări 
urgente.” 
 
 2. Anexa nr. 1 „Planul de intervenţie şi întreţinere pentru anul 2011” se modifică 
şi se înlocuieşte cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 3. Anexa nr. 2 „Grafic de timp privind execuţia lucrărilor din Planul de 
intervenţie şi întreţinere pentru anul 2011” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.3 Contractul nr. 2404/05.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 
administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente încheiat de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa cu prestatorul SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, se modifică în mod 
corespunzător, pe baza prevederilor prezentei hotărâri.   
 

Art.4 Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiile de specialitate din 
cadrul aparatului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată prin grija 
Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 
            PREŞEDINTE, 
                                                                                   Contrasemnează 
  Vasile Silvian CIUPERCĂ                           Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                              Constantin STOENESCU 
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