ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea strategiei in domeniul investitiilor a Judetului Calarasi
pentru perioada 2021 – 2024
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 24.02.2021,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice nr. 2960 din 18.02.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), d) si f) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba strategia in domeniul investitiilor a Judetului Calarasi
pentru perioada 2021 - 2024, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. – Finantarea investitiilor prevazute in Anexa se va realiza din bugetul
propriu al Judetului Calarasi, din fonduri externe nerambursabile, din finantari
rambursabile contractate in conditiile legii, transferuri de la bugetul de stat si
programme nationale, precum si din alte surse atrase in conditiile legii.
Art. 3. – Directia de Dezvoltare si Relatii Externe, Directia Tehnica si
Directia Economica, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA
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ANEXA
la Hotararea nr. 20 din 24.02.2021

STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILOR
in perioada 2021 -2024
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

DENUMIRE OBIECTIV
Centrul Socio-Cultural Călărași(fost Palat Administrativ)PT+DE si executie lucrari, servicii SSM, asistenta tehnica,
taxe, comisioane , cheltuieli diverse și neprevăzute

Retele tehnico-edilitare(alimentare cu apa,canalizare, gaze
naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale,
amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize,
comisioane, Cofinantare racord electric, inclusiv diverse și
neprevăzute
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Calarasi - executie
lucrări, asistenta, ssm, diverse și neprevazute (investitie
multianuala)
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scarile aferente
corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B
etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU
Calarasi, executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica, SSM,
comisioane
Corp nou clădire în incinta Spitalului Judetean de Urgenta
Calarasi - OB.2 - GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE,
RETELE EXTERIOARE, PT + DE +DTAC, execuție lucrări,
asistență tehnică, servicii SSM, taxe OB1+OB2, comisioane

Valoare,
Durata
inclusiv
de
TVA (mii
execuție
lei)

36 luni

62,183

Observații
Ordin de începere pentru faza Proiect
tehnic - 21 oct 2020. 8 luni PT, 28 luni
executie lucrari, termen finalizare
octombrie 2023
Ordin de începere faza PT+DTAC - în
07.12.2020, 8 luni (2 luni PT, 6 luni
execuție), PIF estimat august 2021

8 luni

24 luni

710

6,436

Ordin de începere lucrari 01.09.2020,
termeni finalizare septembrie 2022

Termen de finalizare oct 2021
24 luni

2,170

Termen de finalizare aprilie 2024
36 luni

2,941

DOTARI MEDICALE Corp nou SJU
6

12 luni

4,675

Racord gaze centrala termică nouă, Bransament electric
corp nou SJU, gaze medicale, amenajări exterioare,
demolare corpuri clădire, SBC, Medicină legală
7

8

9

10

11

12

36 luni

6,725

Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan
Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km
41+500, L=24,57 Km, - executie lucrari , inclusiv asistenta
tehnica, consultanta,servicii ssm, comisioane, taxe avize
(cofinantare - PNDL2 )

Termen de finalizare - 2021 (în
contract august 2022)
665

Termen de finalizare - 2021

”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime 33,8 km - PT + execuție lucrări, inclusiv asistență
tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale
(PNDL2)

Dezvoltarea turistica a bratului Borcea - Calarasi - port
turistic de agrement

TOTAL GENERAL
Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Racord gaze centrala termică nouă,
Bransament electric corp nou SJU, gaze
medicale, amenajări exterioare,
demolare corp clădire RMN - Termen
finalizare aprilie 2024. Demolare
corpuri SBC și Medicină legală - 2025.

Termen de finalizare - 2021

Modernizare pod trecere raul Arges, km 23+000,
PT+DE+DTAC, executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica,
consultanta si servicii SSM,taxe si cote legale

Corp nou de spital S+P+2E in incinta spitalului de Psihiatrie
Sapunari

3,651

Achiziție în anul 3 de execuție corp nou
- aprilie 2023 - aprilie 2024

625

30 luni

28 luni

82,729

achizitie PT+executie lucrari - 3 luni,
elaborare PT+DTAC+AC 3 luni,
executie lucrari 24 luni

34,825

PT+executie -anul I - necesar estimat
13.204.413.18 lei- BL + 17.235.353,33
lei -BS;

208,335

Director executiv,
Aneta-Claudia VLADESCU

