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PROTECT DE HOIARARE
privind aprobarea devizului general ş i a principalilor indicatori tehnico economici actualizati,
faza PT, pentru realizarea ohiectivului de investitii „Central pentru persoane vfirstnice - Movila"
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avănd in vedere:
Referatul de aprobare nr.
2021-7— din /0 .12- 26 V al Preşedintelui Consiliului Jude ţean
Ialomiţa;
- Adresa nr. 22425 din 0712.2021 a Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa;
Nota de fundamentare nr. 22690 din 07.12.2021 a Direc ţiei Generale de Asistenţă Social ă
Protecţia Copilului Ialomiţa;
Examinănd:
,
- Raportul
Vaa 20v-I din /3 .a.2021 al Direcţiei Investiţii i Servicii Publice;
- Avizul nr.
d ii
al Comisiei economico-financiară şi agricultur ă;
- Avizul nr.
din
al Comisiei de urbanism, amenaj area teritoriului, dezvoltare
regional ă, protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) i aim. (3) lit. f) din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile art. 10 alin. (4) lit. b) din Hot ărărea de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de
elaborate şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publiee, cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice, cu modific ările şi completările
ulteri o are;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi complet ările
ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1), lit, a) din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific ările i completările ulterioare,
HOTAR:OTE
Art.1 Se aprob ă devizul general actualizat, faza PT, pentru obiectivul de investi ţii „Centrul
pentm persoane v ărstnice - Movila", prev ăzut in anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotărăre.
Art.2 Se aprob ă principalii indicatori tehnico-economici actualiza ţi, faza PT, pentru obiectivul
de investiţii „Centrul pentru persoane varstnice Movila", dup ă cum urmeaz ă
a) valoarea total ă a investiţiei : 9.279.756,99 lei cu TVA, din care:
Constructii Montaj (C+M): 5.763.136,09 lei cu TVA.
b) perioada de execuţie a luerărilor: 18 luni.
Art.3 Prezenta hot ărdre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Conaillul Judetean lalomita
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Art.4 La data intrării in vigoare a prezentei hot ărări se abrogă. art. 2 din Hotărărea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 28.01.2021 privind aprobarea documenta ţiei tehnico-economice, faza Studiu
de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi ţii
„Centrul pentru persoane vhrstnice — Movila".

Art.5 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomiţa, prezenta hot ărăre se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Direc ţiei Investiţii şi Servicil Publice, Direc ţiei Buget Finan ţe şi Direcţiei
Achiziţii i Patrimoniu, urm ănd a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea
Monitorul Oficial al judeţului.

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General al Judetului Ialomiţa
Adrian-Robert Ionescu
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DEVIZ GENERAL CONFORM H0907/2016 al obiectivului
CONSTRU1RE CENTRU PENTRU PERSOANE VARSTNICE MOVILA
FAzA PTH
21.11.2021
Nr Gil

Denumirea capitolelor si suboapitolelor de oheltuiell

Valoare fare TVA

TVA

lei

fei

2
CAPITOLUL 1: Cheituleli pentru ob inerea s; amenajarea
terenulul
.1
1.2
13
1. 4

Obtinerea terenukil
Amenajarea terenului
Ameneylri pentru pretectie mediului si aducerea to starea inftiala
Ch dire i pentru elocer a/prote tla /tilitatfliar

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltwell pentru asigurarea utrIlt6tilor
necesare oblectIvulul
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Gheltuieli pentru proleetare si asistent ă
tehnica'
3.1

Studli
2.1.1. S udli dOtOren

3.2
3.3

3.4
3.5

3.5
3,7

3.8

3.1.2, Report privind impectu) asupra mediului
3.1.3, Alte studii specifice
Documentatil-suport si 0110d-ell pentru obtinerea do avize, ecorduri
si autorizatii
Expertf are t hntca
Certificerea performentel energetice si audltului energetic a
clacfirlior
Prcleetare
3 6 1. Tema de prolactare
3.5.2. Studie de prefezabilitate
3.5,3. Studlu de fezabilltatetelocumentatfe de avizare a lucrador de
tnterventil sl deviz general
3.5,4. Documented tehnice necesare In vederea obtineril
avizeforiacordurifor/autcrizatillor
3.5.5. Vedficarea tehnlea de calitate a prolectuful tehnic si a
detellifor de executio
3.5.6. Project tehrilc sf detalli de execute
Orgamzarea pracedurilor de achizqie
Consultanta
3.7.1, Mariagemerttuf de prol ct pentru oblectivul do investitt
3.7.2. Auditul financier
Asistenta tehnica
3.8.1 As ste ta tehnica din partea proieetantului
3.8.1.1. pa penoa a do executie a lucradlor
3,8.1.2. pentru participwee proiectentului la fazeIe induce in
programuf de control al lucrarilor de executie, avizat de care
Inspectoratul de Stat in Construed
3.8.2. Dirigentle de santie

TOTAL CAPITOL 3

Valoare (inolusiv
TVA)
lei
6

5

0,00
0,00

0,00

000

0,00
0,00

0 00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.184,38

29.865,03

187.049,41

157.184,38

29.865,03

187.049,41

7,000 00
7.000,00
0,00
0,00

1.33000

1,330,00
0,00
0,00

8, 30 00
8.330,00
0,00
0,00

228,00
1.520,00

1.428,00
9,520,00

8.000,00
130.880,0
0,00
0,00

1.520,00
23.499,20
0,00

9.520,00
154.179,20
0,00
0,00

22,660,00

4.309,20

26.989,20

9.000,00

1.710,00

10.710,00

7.000,00

80.000,00

0,00
17 480 00
0,00
18.050,00
15.200,00

15.000 00
00,000,00
20,000,00
10.000,00

19.000,00
3,800,00
1.900,00

7.000,00
109,480,00
0,00
113.050,00
95,200,00
17.850,00
119.000,00
23.800,00
11.900,00

10.000,00
80.000,00

1.900,00
15.200,00

11.900,00
95.200,00

341880,00

85.147,20

415.027,20

1.200,00

8 000 00

92 000,00

0,0
95.000,00

0,0&

2.850,00
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CAPITOLUL 4: Choltuieli pentru investitla de baz4
Constructil si Instalatil
Monlei utilaje, echipamonte tehnologice si functionaie

4,1

()HI*, echlnamente tehnologlce si functionale care net e ta montai
;Ala* echipamonte tehnologice at funaonale care nu necesita
montaj sl echIpamente de transport
Mari
Active necorporale

4.6

mg TOTAL CAPITOL 4

4.521,532,41
154.430,41

859,091,15
29,342,92

5.380.623,57
183.779,33

889.270,00

168,961,30

1.058.231,30

0,00
650.750,00
0,00

0,00
123.542,50
0,00

0,00
774.392,50
0,00

6.215.986,82

1.181.037,88

7.397.026,70

54.818,30
9.818,30
45.000,00
53.272,09

10.415,48
1,865,48
8.550,00
0,00

65.233,78
11.683,78
53.550,00
53.272,69

0,00

0,00

0,00

4.842,97

0,00

4.842,97

24.214,86
24.214,86

0,00
0,00

24,214,86

0,00
908,694,30
8,000,00

0,00
184.032,92
1.520,00

9.520,00

1.084.686,29

195.968,39

1.280,653,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

000

0 ,00

0,00

4,842,971,60

920.164,59

6.763.136,09

11111 CAPITOLUL 5: Alto cheltui II

WE
BE

Orgenizare de santier
LucOri de Constructli
Cheltuie#I conexe organiz5ril sentierului
Cornisiosne, cote, taxe, costul creditului
6.2.1. Comisioanele el dobanzgo aferente creditului band!
finanlatoare
5.2.2, Cato aferenta ISO pentru controlul calitatii lucradlor de
conslructii

1311
IIIMI
1111
11111

5.2.3. Cota aferenta ISO pentru contralul statului in amenajerea
teritcriulul, urbanism si pentru autoftarea lucrarilor de constructil
5.2.4 Cola eferente Casei S dale a Constructorllor ., CSC
Tax e pentru aoorcluri, avlze =forme at autorizatia do
construireidesfiintere
CheltWeli diverse sl neprevute
Cheltuielei pentru Informare el publicitate

6.2,6

III

TOTAL CAPITOL 5

0,00

CAPITOLUL 6:. Cheltuieli pentru probe tehnologice el taste
si •redare la beneficiar
PregUrea personalului de expleatare
Probe tehnologice st taste

61
6.2

TOTAL CAPITOL 6
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico —economici actualizati,
faza PT, pentru realizarea obiectivului de investitii „Centrul pentru persoane vfirstnice Movila"
Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propane aprobarea devizului general şi a principalilor
indicatori tehnico —economici actualiza ţi, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investi ţii „Central
pentru persoane v ărstnice - Movila".
Prin realizarea acestai obiectiv de investiţii se urm ăreste infiinţarea unui e ămin pentru persoane
vărstnice îrî comuna Movila av ănd in vedere cre şterea numărului persoanelor v ărstrace, precum ş i cererile
de internare intr-un c ămin pentru persoane v ărstnice care se află in aşteptare. La acest moment in
subordinea Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială si Protec ţia Copilului Ialomi ţa există două centre de
ingrijire pentru persoane v ărstnice la Fierbinti Tărg i Balaciu care deservesc persoane v ărstnice
preponderent din zona de vest şi centru a judetului, zona de est Bind privat ă de astfel de servicii sociale.
În acest context, autorit ăţile publice locale şi furnizorii publici de servicii sociale au obligatia de a
organiza si acorda servicii sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai in func ţie de
nevoile identificate ale persoanelor din comunitate. Prin acest proiect se propane consolidarea unei cl ădiri
existente din cadrul cornplexului de servicii sociale de la Movila, cl ădire degradat ă la acest moment.
"Prin Nota de fundamentare nr. 22690 din 07.12.2021, Direc ţia General ă de Asistenţă Socială
Protecţia Copilulni Ialomita a transmis devizul general al obiectivului de investi ţii „Centrul pentru persoane
vărstnice - Movila" actualizat la faza PT armare a faptulud e ă s-a constatat modificarea devizului general al
obiectivului de investi ţii faţă de devizul general intocmit in faza studiului de fezabilitate.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 10 aim. (4) lit. b) din HG nr. 90712016 devizul
general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou/mixt de investitii si,
respectiv, la faza documenta ţie de avizare a lacr ărilor de interventii in cazul interventiei la constructie
existent ă se actualizeaz ă prin grija beneficiarulai investi ţiei/investitorului, on de c ăte on este necesar, dar in
mod obligatoriu la data solicit ării autorizatiei de construire.
Astfel, la acest moment se impune aprobarea devizului general actualizat faza PT. in raportul
direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Ialomiţa si in devizul cc
insoţeşte proiectul de hot ărăre sunt prezentate detaliat, pe capitole i subcapitole, noile valori ale
cheltuielilor aferente obiectivului de investi ţii.
Constatănd că sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului judetean
Ialomita adoptarea hot ărării in forma şi continutul prezentate în proiect.

PRE ŞEDINTE
MARIAN P
Conguuf Judetean lalomita
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RAP ORT
la proiectul de hotărdre privind aprobarea principalilor indicatorj tehnico-economici şi a
Devizului General actualizat faza PT, pentra objectival de investitii „Central pentru persoane
vdrstnice-Movila„

Un obiectiv important al judeţuluj Ialomiţa este cresterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, astfel c ă, objectival de investiţii „Centrul pentru persoane v ărstnice Movila"
propus de D.G.A.S.P.C. Ialomiţa face parte din portofoliul de proiecte care prezintă interes
pentru judeţul Ialomiţa.

De asemenea objectivul de investiţii „Centnil pentru persoane v ărstnice-Movila" se
incadreaz ă in „Strategja Naţională pentru promovarea imb ătrănirii active şi protecţia
persoanelor vărstnice 'pentru perioada 2015-2020" aprobat ă prin HG nr.566/2015, care prevede
„prelungirea şi imbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vărstnice" şi „obţinerea unuj grad mai
ridicat de independenţă i siguranţă pentru persoanele cu nevoi de ingrijire de lungă durată".
Lucrări propuse prin project:
Extinderea pe orizontal a cladirii i consolidarea cladirii conform expertizei tehnice,
lucrări de creştere a eficienţei energetice (conform auditului energetic), lucrări de amenaj are
interioară i instalaţii, printre care şi montarea unui ascensor cu capacitatea minima de 8
persoane adaptat si la persoanele cu dizabilit ăţi, compartimentarea camerelor in vederea
reconfigur ării spaţiilor, realizarea a 2 rampe pentru accesul persoanelor Cu dizabilităţi.
Se varealiza i amenaj area exterioara, respectiv amenaj area curţii interioare, astfel incdt
să existe o integrare şi tin nivel de armonizare cu cl ădirea.
Surse de fmanţare:
Objectivul de investiţii va fi finanţat din bugetul de venituri şi cheltuieli al DGASPC
Ialomiţa, bugetul judeţului Ialomiţa şi alte surse gavernamentale sau europene identificate,

ConsIllui Judetean lalomita
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Având în vedere:
- Hotărirea Consiliului Judetean Ialotnita nr.11/28.01.2021 de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice faza SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii „Centrul pentru persoane varstnice-Movila";
- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obieetivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomita, nr.22690107.12.2021,1nregistrat ă la
Consiliul Judetean Ialomita cu nr.29455/2021-X/07.12.2021, privind aprobarea devizului general
actualizat şi a indicatorior tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investitii „Centrul
pentru persoane varstnice — Movila";
S-a actualizat Devizul General al proiectului „Centrul pentnt persoane v ărstnice
Movila" la faza PT;
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea total ă a investitiei — 9.279.756,99 lei cu TVA, din care:
Constructii +Montaj — 5.761136,09 lei en TVA;
Perioada de executie a lucr ărilor: 18 luni
Fată de cele mentionate anterior este necesar ă supunerea spre dezbatere i aprobare
proiectului de hotărke in forma ş i continutul prezentat.
Anexăm prezentului raport devizul general actualizat (defalcat pe capitole şi subcapitole
de cheltuieli) i Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomi ţa, nr.22690/07.12.2021.
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CONSILIUL JUDETEAN 1ALOMITA
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOC1ALĂ
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Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657; 0243/206101 Fax 0243/233407

Nr.

,22a70

202(

.23h07)::

I
NOTÂ DE FUNDAN1ENTARE
privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico —
economici, faza PT, pentru obiectivul de investi ţii "Centrul pentru persoane
varstnice - Movila",

Prin HC.1- Ialomita nr. 11 din 28.01.2021, au fost aprob ate documentatia
tehnico — economic ă, faza Studiu de Fezabilitate (SF) si principalii indicatori
tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Centrul pentru persoane
varstnice - Movila", in baza devizului, in sumă de 9.858.477,52 lei cu TVA.
Devizul la faza SF,'a fost intocmit de proiectant in baza HG 907/2016 privind
etapele de elaborare i conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-econotnice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice.
Devizul general al Proiectului Tehnic, aferent obiectivului de investitil
"Centrul pentru persoane varstnice - Movila", a suportat modific ări in minus fată
de Devizul general al Studiului de Fezabilitate, respectiv de la suma de 9.858.477,52
lei cu TVA faza SF, la 9.279.756,99 lei cu TVA faza PT.
Defalcarea pe capitole de cheltuieli a diferentelor intre devizul initial intocmit
la realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) si a devizului general al Proiectului
Tehnic, actualizat, este urm ătoarea:

Diferenţe inregistrate
Deviz general, faza SF
Deviz general, faza PT
Capitolul 1 — Cheltuieli pentru obfinerea ,yi arnenajarea terenului
- 28.244,65 lei cu TVA
28.244,65 lei cu TVA
0 lei
Capitolul 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitărdor necesare obiectivului de
investitii
187.049,41 lei cu TVA
+ 145.399,41 lei cu TVA
41.650,00 lei cu TVA
Cap itolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asisten ţă tehnică
I 415.027,2 lei cu TVA
575.817,2 lei cu TVA
- 160.790 lei cu TVA
Corisilful Judetetin ialomIta
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Deviz general, faza PT
Deviz general, faza SF
Capitolul 4 — Cheltuiel i pentru investiga de bază
7.397.026,7 lei cu TVA
8.213.319,31 lei cu TVA
Cap itolul 5 —Alte eheltuieli
1.280.653,68 lei Cu TVA
999.446,36 lei cti TVA
Capitolul 6 —Cheltuieli pentru probe tehnologice ,s1 teste
0 lei
Ole!
TOTAL DEVIZ
9.279.756,99 lei cu TVA
9.858.477,52 lei cu TVA

Diferente inregistrate
- 816.292,61 lei Cu TVA
+ 281.207,32 lei cu TVA
0 lei
- 578.720,53 lei cu TVA

Prin proiectul tehnic proiectantul a dezvoltat si detaliat şcenariul aprobat in
cadrul studiului de fezabilitate, in condiţiile respectării indicatorilor tehnicoeconomici aprobaţi la faza SF.
In concluzie, Ira rugăm să ne aprobaţi devizul general actualizat la faza PT,
pentru obiectivul de investiţii "Centrul pentru persoane varstnice - Movila",
avand ea principali indicatori tehnico-economici:
valoarea total ă a investiţiei — 9.279.756,99 lei cu TVA, din care :
construcţii şi montaj — 5.763.136,09 lei cu TVA.
In susţinerea celor de mai sus, ataşăm prezentei note de fundamentare devizul
general al obiectivului de investiţii "Centrul pentru persoane varstnice - Movila",
la faza PT.
Cu deosebită consideraţie,

Director General,
prof. Paul Marcu
v
, ot
ovi- 4" • 1,,
5
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Director Economic,
cc. Lucreţia Buda

