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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor  tehnico-economici, faza PT 

pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 1841/2020 - Q din 27.01.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.05.2019 privind aprobarea 
devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT, la 
obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, județul Ialomița, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice”; 
 - Nota de fundamentare nr. 940/17.01.2020 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița, completată cu nota justificativă nr. 
1405/23.01.2020; 

- Raportul de specialitate nr.1854 /2020 - K din 28.01.2020 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 2062/2020 - A din 29.01.2020 al Comisiei economico-financiară și 
agricultură; 

În conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 

2013 – 2020; 
- prevederile Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1 aferent Ghidului 

Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea creșterii eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul 
Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul 

de investiții menționat la art.1), după cum urmează:  
a)  valoarea totală a investiției: 3.834.729,21 lei inclusiv TVA din care: 

➢ Construcții Montaj (C+M) 3.144.714,36 lei cu TVA inclus;  
b) Durata de execuție: 18 luni; 

 
Art.3 Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și 

direcțiile din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată prin grija Secretarului General 
al județului Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

    PREŞEDINTE  
   VICTOR MORARU 

 
 
                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Județului Ialomița 
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