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PROIEC'T DE HOTĂ RĂ RE NR. 	 

privind aprobarea devizului general actualizat „vi a principalilor indicatori tehnico-  
econornici actualizaţ i pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA Ş I DOTAREA  
INCINTEI CL ĂDIRII SPITAL UL UI JUDE ŢEAN DE UR(IEN ŢĂ  SLOBOZIA'; ca  

urmare a atribuirii contractului de proiectare si execuţ ie lucrâri  

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4,1   03 /2021 - 8 din h 09 .2021 al Preş edintelui  

Consiliului Judetean Ialomita, 
Examincrnd: 
- Hotă rârea Consiliului Judetean Ialomita nr. 125/07.08.2020 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza Documentatie de Avizare a  
Lucă rilor de Interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiiii "Modernizarea ş i dotarea 
incintei clă dirii Spitalului Judetean de Urgeniă  Slobozia ?'; 

- acordul contractual nr.20099/2020-A/17.09.2020 si contractul nr.20101/2021-  
L/17.09.2021 privind proiectarea ş i  executia de lucră ri la obiectivul de investitii 
„Modernizarea si dotarea incintei clă dirii S italului Judetean de Urgeniă  Slobozia "; 

- Raportul de specialitate nr. * *  /2021 - 	din k 0,9  .2021 al Direcţ iei 
Investitii ş i Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei pentru urbanism,  
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , potectia medizdui ş i turism;  

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei economico 
fznanciare ,si agricultură ; 

 

În conformitate cu : 
- pevederile art. 173 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. j) din Ordonanta de Urgenţă  a  

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cm modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltă rii Regionale, Administratiei Publice ş i 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiiii ş i 
sumelor alocate acestora pentru fanantarea Programului National de Dezvoltare Locală  
pentru Judetul Ialomiia, in perioada 2017-2020;  

- prevederile Ordonanta de Ugentă  a Guvernidui nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locală , cu modic ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (6) ş i art.12 alin (4) din Ordinul 
nr. 1851/2013, privind punerea in aplicare a Ordonantei de Ugentă  a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru apobarea Programului national de dezvoltare local, republicat, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii 273/2006 privind .finantele publice locale ,  cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, 

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Ugentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
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HOT Ă RA4TE: 

Art 1 Se aprobă  devizul general actualized rezultett in urma atribuirii contractului de 
proiectare i executie lucră ri pentru obiectivul de investi ţ ii „MODERNIZAREA ,Ş7 
DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENT4 SLOBOZIA", 
conform cinexei care face parte integrantă  din prezenta hotă rdre. 

Art.2 Se aprobă  principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţ i, pentru 
obiectivul de investi ţ ii „MODERNIZAREA Ş 7 DOTAREA INCINTEI CLADIRII 
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENT Ă  SLOBOZIA", dup ă  cum urmeaz ă : 

a) velloarect totală  a investitiei; 69.391,388,12 lei cu TVA, din care Constructii 
Montaj (C+M) 40.918,909,45 lei cu TVA; 

b) perioada de execu ţ ie a lucră rilor: 39 luni. 

Art.3 Cu data intră rii in vigoare 	incetează  aplicabilitatea Hotă rdrea Consiliului 
Judeţ ean Ialomita nr. 125 din 07.08.2020. 

Art4 Prezenta hotă rdre devine obligatorie yi produce efecte de la data comunică rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotă rdre va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice, Directiei Buget 
Finanţ e yi Directiei Achizi ţ ii yi Patrimoniu, ş i spre stiintă  Institutiei Prefectului — Judetul 
Iedomita, urmdnd a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean Ialorniţ a. 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului al Ialomita 

Adrian —Robert IONESCU 

- 

Rai/Oc 
TE 
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Nr. 
ert. 

4.760,00 
4.760,00 

9.496,00 9.496,00 

Anexa 
la Hotfitarea Consiliului Judetean Ialomita 

din 	2021 

Proiectant, 
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. 
Bucuresti Spi, Independantel 294, Sector 6, 
Bucure0i, Romania 
021-319.48.53 /54 /55; 021-319.53.58; 
office@intergroup,ro 

Devizel General al oblextivului de investitii 
" MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA 

SLOBOZIA" 
CLADIREA PR1NCIPALA CORPURI C, D, E 'ad lalomita 

Denumirea eapitolelor si subeapitolelor de 
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3.1.3. Alte studii speelfiee 
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obtinerea de avize, aeorduri si autorizatil 
Expertizare tehnle4 



Denumirea eipitolelor ş  ubeapitolelor de 
eheltuiell 

Valoare* 
(firA TVA) 

15.000,00 

208.606,70 1.306.536,70 

126.890,00 

290.000,00 

43,540,00 

24.109,10 

55.100,00 

8.272,60 

150.999,10 

345.100,00 

51.812,60 

413.525,00 

318,920,00 

654.767,75 

6.189.870,85 38.768.138,47 

120.000,90 
147.000,00 

1.086.359,57 206.408,32 1.292.767,89 

15.116.243,17 17.988,329,37 2,871086,20 

Devizul General al obleetivului de Investitit 
" MODERNIZAREA Si DOTAREA INCINTEI CLA.DIRII SPITALULUI JUDETEAN  DE  URGENTA 

SLOBOZIA" 
CLADIREA PR1NCIPALA CORPUR1 C D 	d tabula. 

Valoare cu TVA 
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Morttaj utilaje, echiparnente telmologiee ş i 
funetionale 
Utilaje, echipamente tehnologiee 0 

netionale  care neeegitil monta' 



34.385,64 

762.596,03 

9.999,57 — 

Devival General al obieetivt/lui de investipi 
" MOJWRN!ZAREA  SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN  DE  URGENTA 

SLOBOZIA" 
CLADIRE.A PR1NCIPALA.- CORPURI C D, E ud la 
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5.524.588,73 1.049.671,86 6.574.260,59 
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en 	ea eipitolelor i subeapitolelor de 	Valoare* 
chIhdi 	 (Men' TVA) 

34385.638,19 	6.533171,26 
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Admiolstrator 

Devizul General al oh/ea:thinly/ de invest/pi 
" MODERNIZARLA SI DOTAREA MONTE! CLADIRHSPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA 

SLOBOZIA" 
CLAD/REA PRINCIPALA CORPURI C D 	*ntl Ja oma  

Valorile surd in conformitate Cu  in.formatille transmise de Bertefielar 

Data elaborgrii: 
13,09,2021 

Benefielarilo vstitor 

Judetiel !aim-vita 

intoemit, 
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PREŞEDINTE Nr. 9211n  /2021 - 	din  IC (3?  .2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind aprobarea devizului general actualizat ş i a principalilor 

indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA 
DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGEN Ţ4 SLOBOZIA" , 

ca urmare a atribuirii contractului de proiectare i executie lucră ri 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea devizuhti general 
actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 
„iVIODERNIZAREA I DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRII SPITALULUI JUDETEAN DE 
URGENT4 SLOBOZIA", ca urmare a atribuirii contractului de proiectare i executie lucreiri. 

Obiectivul de investitii este inclus in lista objective/or finantate prin Programul National 
de  Dezvoltare Localei Etapa II ş i finantat conform contractului de finantare nr. 1258/20.02.2018 
incheicit de Judetul falomita cu Ministerul Dezvolt ă rii Luerdrilor Pub/ice ş i Administratiei. 

Prin Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.125/07.08.2020 s-au aprobat principalii 
indicatori tehnico-economici actualizati, faza Documentatie de Avizare a Luccirilor de Interventie 
(D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii "Modernizarea ş i dotarea incintei clă dirii Spitcdului 
Judetean de Urgent et Slobozia". 

Urrnare  a deruleirii procedurii de achizitie publicd Judetul Ialomita a sernnat acordul 
contractual nr.20099/2021-A/17.09.2020 i contractul nr.20101/2020-Y/17 .09.2020 privind 
proiectarea i executia de lucreiri la obiectivul de investitii „Modernizarea ş i dotarea incintei 
Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia". 

Astfel, dupd incheierea acordului contractual ş i a contractului privind proiectarea 
executia lucrdrilor la obiectiv a rezultca modificarea valoarii totale a investitlei de la 
76.619.295,72 lei cu TVA la 69.391.388,12 lei cu TVA, din care Constructii + Montaj 
40.918.909,45 lei cu TVA. Termenul de executie lucr ă ri este de 39 luni, jar perioada de 
irnplementare a proiectului este de 48 de had, acesta incluzeind pro iectarea, executia lucrdrilor, 
.furnizarea echipamentelor ipunerea acestora înfuncţ iune. 

Conform prevederilor art.12 aim (4) din Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea îri 

aplicare a Ordonantei de Urgenki a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare local, republicat, cu modifică rile ş i completeirile ulterioare, dupd 
Mcheierea contractelor de achizitie, precum ş i a actelor aditionale 	acestea dacei este cazul, 
beneficiarii actualizeazd corespunză tor devizul general, îl aprobd prin hotă rdre de consiliu 

Con& iul JOdetean laionnita 

1111111 
10000087'117 7  



local/judeţ ean ş i  îl transmit Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice si Administraţ iei, inso tit 

de contractele de achizitiipublice ş i actele aditionale, dupei caz. 
In raportul directiei de specialitate stint detail ate datele privind obiectivul de investitii ş i 

elementele de legalitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hotcirre 
privind aprobarea devizului general actualizat, si a principalilor indicatori tehnico-economici 
actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizarea yi dotarea incintei clă dirii Spitalului 
Judetean de Urgentă  Slobozia" ca urrnare a caribuirii contractului de pro iectare i executie 
lucră ri. 

In conformitate cu dispozi ţ iile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgentă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modific ă rile ş i coinpletă rile ulterioare, 
coroborate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterio are, Consiliul Judetean Ialornita aprobei documentatiile tehnico - economice 
pentru lucretrile de investitii de interes judetecm, in limitele ş i în condipile legii. 

Constatand că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunit ate, propun 
Consiliului Judetean lalomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE, 
PAVEL MARIAN 

Redactat, 
Turlorache Emilia 



 

ROMANIA 

CONSILIUL RUDMAN IALOMITA 

 

tflhoI9 0 .C.M9 Fadeintla. 

 

  

RF  SIMTEX 0 

  

CERTIFIO PAPIFIGPMEHT BysTm 

1 00 9001 

 

     

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia Pieta lievolutiei Nr. 1 

web: www,c1cnetro 
e-mail: cji@cicnetro  

	

DIRECTIA INVESTITH  I SERVICII PUBLICE 
	

Nr/eiy din  

Raport 
la proiectul de hotareire pentru aprobarea devizului general actualizat ş i  a principalilor 

indicatori tehnico-economiei actualizall, pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA 

41  DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRH SPITALULUI JUDETEAN DE URGENT ,'" 
SLOBOZIA", ca urm  are a atribuirii eontractului de proiectare  i  execu ţ ie 

Dintre priorit ă tile de dezvoltare ale Judetului Ialomita, una dintre cele mai importante este 

ş i modernizarea ş i dezvoltarea infrastructurii sanitare petitru asigurarea accesului egal la 

serviciile de s ă nă tate. Astfel Consiliul Judetean Ialomita a identificat necesitatea moderniz ă rii 

ş i dotă rii incintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia. 

Obiectiv general: modernizarea, dezvoltatea ş i echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănă tate; 
Obieetiv specific: prin dezvoltarea infrastructurii sanitare, se creeaz ă  premisele 

accesului egal la serviciile de s ă nă tate pentru populatja Judetului. Av ă nd in vedere necesitatea 

asigur ă rii unei locaţ ii moderne din punct de vedere al amenaj'ă rii ş i echip ă rii, uncle s ă  poat ă  fi 
acordat ă  asistent ă  medical ă  pentru toti locuitorii din judetul Ialomita precum i solicit ă rile 

reprezentantilor Spitalului Jude ţ ean Ialomita, Consiliul Judetean Ialomita a decis demararea 

acestei 
Beneficiarul direct al proiectului este Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judetul 

Ialomi ţ a reprezentat ă  prin Consiliul Judetean Ialomi ţ a precum ş i Spitalul Judettan de Urger* 

Slobozia; 
Sursa de finantare: Obiectival de investitii este finantat atat de la Bugetul de Stat 

(Programul National de Dezvoltare Local5 Etapa II) cat ş i de la Bugetul Local; 

AVand  in vedere: 
o Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr.125 din 07.08.2020 privind 

aprobatea principalilor indicatori tehnico-economici actualiza ţ i, faza 

Documentatie de Avizare a Lucr ă rilor de Interventie (D.A.L.I) pentru obiectivul 
de investitii „MODERNIZAREA SI DOTAREA INCrNTEI CL Ă DIRII 

SPITALULUI JUDEŢ EAN DE URGENŢ :k SLOBOZIA"; 

o Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Publice 

ş i Fondurilor Europene nr.3450 12017 privind aprobarea listei obiectivelor de 
investitii i sumelor alocate acestora pentru finan ţ area Programului National de 

Dezvoltare Local ă  pentru JudetuHalomita, in perioada 2017-2020; 

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

Dezvoltare Locald, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

o Prevederile art.12  aim (4) din Ordinal nr, 1851 / 2013, privind punerea in 

aplicare a O.U.G nr. 28 / 2013 - conform c ă ruia: Dup ă  incheierea contractelor 

ita 
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de achizitie, precum ş i a actelor aditionale la acestea dac ă  este cazul, 

beneficiarii actualizeaz ă  corespunz ă tor devizul general, il aprob ă  prin hot ă rdre 

de consiliu local/judetean ş i 1'1 transmit Ministerului Dezvoltdrii, Lucr ă rilor 

Publice ş i Administratiei, insotit de contractele de achizitii publice ş i actele 

aditionale, dup ă  caz. 
o Prevederile Legii 27312006 - legea fmantelor publice locale, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare; 
o Prevederile art.10 alin (6) din Ordin. Nr.1851/2013, privind punerea in aplicare 

a O.U.G. nr.28/2013- confor cdrora: in vederea incheierii contractului de 

finanţ are multianual, pentru obiectivele de investitii in continuare, Consiliul 
Judetean Ialomita , in calitate de beneficiar trebuie s ă  transmit ă  Ministerului 

Dezvolt ă rii Regionale ş i Administraţ iei Publice (actual M.L.P.D.A.) documente 

care s ă  prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat ş i/sau devizul 

general pentru lucr ă rile rest de executat, defalcate pe categorii de lucr ă ri ş i 

categorii de cheltuieli,hot ă ră rea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

	actualizati,hot ă ră rea_ConsiliuluLiude ţ ean_ de asigurare_a_finan ţă rii_pentru 	 

categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaz ă  de la bugetul de stat prin 

program, prevă zute la art.8 alin. (3) din Ordinul mai sus amintit, precum ş i 

contractele de achizitii publice, inclusive aetele adi ţ ionale incheiate; 

o incheierea acordului contractual nr.20099/2020-A117.09.2020 ş i a contraetului 
nr.20101/2021-Y/17.09.2020 privind proiectarea i executia de luer ă ri la 

obiectivul de investitii „MODERNIZAREA Ş I DOTAREA INCINTEI 

CLĂ DIRII SPITALULUI TUDE Ţ EAN DE URGENŢĂ  SLOBOZIA"; 

Sc impune actualizarea valorii totale a investi ţ iei &p ă  semnarea contractului de 

achizitie public privind proiectarea i execu ţ ia de lucră ri la obiectivul de investi ţ ii 
„MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDEŢ EAN DE 

URGENŢ A SLOBOZIA" potrivit Devizului General actualizat prev ă zut in anexa care face 

parte integrant ă  din proiectul de hotdrare propus. 

Astfel, valoarea total ă  a investi ţ iei se modified de la 76.619.295,72 lei cu TVA- la 

69.391.388,12 lei cu TVA, din care: 
Construc ţ ii + Montaj : 40.918.909,45 lei cu TVA 

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni; 
Tennen Executie Lucr ă ri: 39 luni; 
Paid de cele mentionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere i aprobare a 

proiectului de hot ă r ă re in forma ş i continutul prezentat. 

Anex ă m prezentului raport Devizul General actualizat ş i Devizul defalcat pe surse de 

finantare (buget de stat ş i buget local). 
Director Executiv, 

Vlad Cristian 
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