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PROJECT DE HOTARARE NR. ,� 

privind modificarea Hotiirorii Consiliului Judetean nr. 201 din 23.11.2017 privind 
aprobarea cofinamiiril pentru obiectivul de investitii finantat 

prin Programul National de Dezvoltare loca/ii ,,Construirea 8/ocu/ui Operator 
din cadrul Spitalului Judetean de Urgentii Slobozia" 

.2020 a Presedintelui 

Consiliul Iudetean tatomito, 
Avand in vedere: ..., 
- Referatul de aprobare nr. J�6lt,( JtJJo-j din ()ft·()/ 

Consiliului Iudetean lalomita; 
Examintind: 
- Raportul nr.J(,�J.o S din ()'z ()J'. .2020 al Dlrectiei tnvestitii $i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. din .2020 al Comisiei economico-financiare si 

aqrkultura; 
· Avizu/ nr. din .2020 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvo/tare reqionalii, protectia mediului s! turism; 
- Hotiuiirea Consiliului Judetean lalomito nr. 200 din 23.11.2017 privind aprobarea 

documentaiiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) $i a principalilor 
indicetori tehnico-economici pentru -obiectivul de investitii ,,Construirea Blocu/ui Operator 
din cadrul Spita/u/ui Iudetean de Urgenta Slobozia"; 

- Hotiutuea Consiliului iudetean talomita nr. din .2020 privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizatl, faza Studiu de fezabilitate, 
pentru obiectivul de investiiii ,,Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Iudetean 
de Urgenta Stobozia"; 

- Contractu/ de Flnaniare i'nregistrat la Consiliul ludetean lolomito cu nr. 3901 din 
09.03.2018; 

ln conformitate cu: 
- prevederile art. 173 a/in. (1) lit. b) $i a/in. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificiuile $i completiirile 
ulterioare; 
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- prevederile Ordonaniei de Urgenfa a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvo/tare locald, cu mcdlficiirile $i comptetbrile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltiirii Regiona/e s! Administrafiei Pub/ice 
nr. 1851/2013 pentru punerea tn aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernu/ui nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare tocatti, 
republicat, cu modificarile $i completiuile ulterioare; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvo/tarii Regionale, Adminlstratiei Pub/ice $i 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de lnvestitii si 
sumele alocate acestora pentru finantarea Programului de national de dezvoltare loco/a, 
pentru judetul talomtta, tn perioada 2017-2020; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificiirite �i 
completiiri!e u/terioare; 

- prevederile art. 47 a/in. (4) si art. 59 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
/egislativii pentru elaborarea actelor normative, republicatii; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare �i [unciionare a Consiliului 
Iudetean talomito, aprobat prin Hotiutuea Consiliului Iudeteon totomita nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificarile si completiirlle ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentii a 
Guvernului nr. ·· 57 /2019 privind Codu/ Administrativ, cu modificiirile �i completiirile 
u/terioare, 

HOTARA$TE 

Art. I Articolul 1 la Hotararea Consiliului Judeteon lolomita nr. 201 din 23.11.2017 
privind aprobarea cofinanfiirii pentru obiectivul de lnvestiili finanta: prin Programul 
National de Dezvoltare Loco/ii ,,Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalu/ui Iudeiean 
de Urgenta Slobozia", se modificii $i va avea urmiitorul cuprins: 

,,Art. 1 Se aproba cofinoniarea pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul 
National de Dezvoltare Loco/a "Construirea Blocului Operator din cadrul Spita/ului 
ludetean de Urgentii Stobozio", cu sumo de 24.098.544,14 lei cu TVA din valoarea totalii a 
investitiei de 77.408. 733,93 lei cu TVA, compusii din: 

- 279.867,30 lei cu TVA - cheltuieli efectuate panii la data de 31.07.2020; 
-23.818,676,84 lei cu TV- va/oarea necesarii pentru finalizarea investitiei." 

Art. JI Suma specificatii la art. 1 va fi asiguratii din bugetul general al judetului 
toiomita. 

Art. Ill Prezenta notarore devine obligatorie �i produce efecte de la data comuniciirii. 
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Art. IV Prin grija Secretarului General al Iudetului tatomito, prezenta hotarare va fi 
comunicatd Direciiei tnvestitii �i Servicii Pub/ice �i Dlrectiei Buget Fintmte, urmtind a fi 
publicatii pe site-u/ Consiliului ludetean talomita. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 
Secretarul General al Iudetului talomito 

ONESW 

Nr. 
Adoptatd la S/obozia 
Astiizi .2020 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirore privind modificarea Hotiirorii Consiliului Iudetean nr. 201 din 

23.11.2017 privind aprobarea cofinanfiirii pentru obiectivul de investitil finantat 
prin Programul National de Dezvoltare Localii ,,Construirea Blocului Operator 

din cadrul Spitalului Judetean de Urgentii Slobozia" 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune modificarea Hotdrdrii 
Consiliului Judetean . nr. .201 din 2 3.11.2017 privind aprobarea cofinantdrii pentru 
obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Locald 
,, Construirea B locului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia ". 

Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico - economici privind 
realizarea acestui obiectiv au Jost aprobati prin hotdrdre de cdtre Consiliul Judetean 
Ialomita avdnd la bazd hotdrdrea nr. 34/10.03.2017 privind aprobarea Notei conceptuale, 
respectiv hotdrdrea nr. 67 /2 7. 04.2017 referitoare la aprobarea Temei de proiectare. 

in vederea asigurdrii resurselor financiare necesare realizdrii acestui obiectiv s-a 
solicitat si obtinut finantarea prin Programul National de Dezvoltare Locald. 

Prin Ordin al Ministrului Dezvoltdrii Regionale, Administratiei Pub/ice si 
Fondurilor Europene a Jost aprobatd lista obiectivelor de investitii si sumele alocate 
acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locald, pentru judetul 
Ialomita, in perioada 2017-2020, figurdnd si obiectivul ; Construirea Blocului Operator 
din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia ", si s-a semnat contractul de finantare 
nr. 3901/09.03.2018. 

Conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei 
de Urgentd a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare locald, cu modificdrile si completdrile ulterioare, este necesard o cofinantare si 
din partea beneficiarului, sumd ce va fl asiguratd din bugetul general al judetului 
Ialomita. 

in urma actualizdrii devizului general valoarea totald a obiectivului de investitie 
sus mentionat, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 200 din 
23.11.2017, s-a modificat de la 63.843.065,12 lei cu TVA la 77.408. 733,93 lei cu TVA din 
care Construe/ii Montaj (C+M) reprezentdnd 39.471.390,57 lei cu TVA. 

Astfel este necesard si modificarea cofinantdrii Judetului Ialomita aprobaid initial 
prin Hotdrtirea de Consiliul Judetean nr. 201/23.11.2017 in cuantum de 10.532.875,33 lei 
cu TVA la 24.098.544,14 lei cu TVA, compusd din: 
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-279.867,30 lei cu TVA - reprezentdnd cheltuieli efectuate pdnd la data de 
31.07.2020; 

-23.818.676,84 lei cu TVA - reprezentdnd valoarea necesard pentru finalizarea 
investitiei. 

Constatdnd ca sunt intrunite conditiile de necesitate �i oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita aprobarea proiectului de hotdrdre in forma si coruinutul 
prezentate fn proiect. 

Redactal 
Biiriigan Stelicd Marius 
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la proiectul de hotiirare pentru modificarea Hotiirarii Consiliului Judetean Ialomita 
nr.201/23.11.2017 privind coflnantarea pentru obiectivul de lnvestitil flnantat prin 

Programul National de Dezvoltare Localii: "Construirea Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia" 

Dintre prioritatile de dezvoltare ale Judetului Ialornita, una dintre cea mai importante este 

modemizarea infrastructurii sanitare prin realizarea de lucrari in unitatile sanitare. 

in urma realiziirii obiectivului de investitii "Construirea Blocului Operator din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia" se va imbunatati calitatea serviciilor medicale oferite , 

va creste gradul de confort al pacientilor �i accesibilitatea persoanelor cu handicap, totodata se va 

mari gradul de igiena si eel al controlului microbian. 

Avand in vedere: 

o Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.201/23 .11.2017 privind aprobarea 

cofinantarii obiectivului de investitii finantat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean 

de Urgenta Slobozia" ; 

o Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice �i 

Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii 

�i sumelor alocate acestora pentru finantarea Prograrnului National de Dezvoltare 

Locala pentru Judetul Ialomita, in perioada 2017-2020; 

o Prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Local1i, cu modificiirile eyi completiirile ulterioare; 

o Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialornita pentru perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020; 

o Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

o Prevederile art.173, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completiirile ulterioare; 
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Directia Investitii �i Servicii Publice 
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S-a actualizat devizul general compus din: 

o Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

o Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii "Construirea 

Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia ", defalcat pe surse 

de finantare - Buget de Stat/ Bu get Local. 

in urma actualizarii devizului general valoarea totala a investitiei "Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia" aprobata prin HCJ 
nr.200/23.11.2017, s-a modificat de la 63.843.065,12 lei cu TVA - la 77.408.733,93 lei cu TVA, 
din care Constructii Montaj (C+M): 39.471.390,57 lei cu TVA. 

intruciit valoarea finantarii de la bugetul de stat M.L.P.D.A prin Programul National de 

Dezvoltare Locala (PNDL) este de 53.310.189,79 lei cu TVA �i ramane nemodificata, este 

necesara modificarea cofinantarii. 

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre aprobare modificarea cofinantarii 

Judetului Ialomi]a pentru obiectivul de investitii "Construirea Blocului Operator din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia" de la 10.532.875,33 lei cu TVA (aprobata prin H.C.J. 

nr.201/23. 11.2017) la 24.098.544,14 lei cu TVA, compusli din: 

279.867,30 lei cu TVA- cheltuieli efectuate pana la data de 31.07.2020; 

23.818.676,84 

lei cu TV A - valoare necesara pentru finalizarea investitiei. 

Anexarn prezentului raport Devizul General actualizat la faza Studiu de Fezabilitate. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


