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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea devizului general actualizat, faza Documentafiei de Avizare a 

Lucriirilor de Intervenfie (D.A.L.I.)— revizuita 51 a principalilor indicator! tehnico-economici 
actualizati la obiectivul de investifil "Cre ş terea eficientei energetice a Clă dirii Centrului 

Cultural lonel Perlea" 

Consiliul Juderean 
Avand  în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 90*3/0tocU —G  din a 64°   .2022 at Pre5edintelui 
Consillului Judetean 

Examinând: 
- Hotă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 113 din 07.08.2020 privind aprobarea 

Documentatiei de Avizare a Lucră rilor de lnterventie (D.A.L.1.) revizuit ă  0 a principalilor 
indicatori tehnico-economici revizuiti la obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice 
a Clă dirii Centrului Cultural lone! Perlea, cu modific ă  rile si cornpletă rile ulterioare; 

- Raportul nr.q5-60(.20.2-2- e  din  a 0  2022 at Directiei lnvestitii 51 Servicii Pub/ice; 
Avizul nr. 	 din 	2022 al Comisiel pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectla mediului 5i turism; 
- Avizul nr. 	  din 	2022 al Comisiei economico financiare 51 

agricultură , 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) 5i ann. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rarii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 51 continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din Jon dun pub/ice, cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 5i 
cornpletă rile ulterio are, 

[11 temeiul art. 196 alln. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent(' a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterloare, 

HOTARA5TE: 

Art. (1) Se aprobă  devizul general actualizat, faza Documentatiel de Avizare a 
Lucră rilor de Interventie ( D.A.L.I.) revizuit ă , pentru obiectivul de investitii "Crayterea 
eficienjei energetice a Clă dirii Centrului Cultural Ionel Perlea", prevă zut în anexa care ,face 
parte integrantă  din prezenta hotă rlire. 
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(2) Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici actualizati la obiectivul de invesririi 
"Cresterea eficienrei energetice a Clă dirii Centrului Cultural lonel Perlea", duper cum urmează : 

a) valoarea toted a investiriei : 16,707.222,88 lei cu TVA, din care Construcrii Montaj 
(C+IV1) 12.955.926,51 lei cu TVA; 

b) perioada de executie : 12 luni. 

Art.2 Prezenta hotă reire devine obligatorie ş i produce efecte de la data cornunic ă rii, 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira, prezenta hot ă ră re va fi 
comunicată  direcrillor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Juderean 
Institutiei Prefectului — Juderul lalomira, urmeind a fi publicată  pe site-ul Consiliului Juderean 
lalomira, secriunea "Monitorul Oficial al Juderului". 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT , 
Secretarul General al Judeţului Ialontita 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa la Hotă iirea Consiliului judeOan Ialamita 
din 	 2022 

Proiectant, 

EXQUISITE DESIGN 8LARlitTECTURE SRL 

Sediu: Constanta, stir. Lt. Stefan Panaltescu, nr. 2 

COI: 40999550; J13/1607 42019 

DEVIZ GENERAL actualltat la data 15.03.2022 

al oblectivului de inYestitli 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL « IONEL PERLEA 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor ş i subcapitolelor de cheltuiell 
Valoare fă ră  

TVA 
TVA 

Valoare cu 
TVA ^ 

lei lel lei 

1 2. 3 4 5 
CAP TOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea ş i amenajarea terenulul 

.1 Oblinerea erenulni 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului . '0.00  . • 0 00 0.00 
1,3 Amenelă rt pentru protectia mediului ş i aducerea terenului la starea inittal ă  0,00 0.00 0,00 

1.4 Cheituiell pentru relocarea/protectia utilit ă tilor 0,00 0.00 040 

Total capltol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilit ă tilor rieceiare oblectivului de Ini .restItil 

2,1 Aslgurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0,00 
Tote capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAP TOLUL 3 Cheltuleli pentru protectare ş i asistent ă  tehnic ă 	 • 

3.1 Studil 10,000,00 0,00 0,000.00 
r  3,1,1 Studil de teren 9,000,00 040 9,00040 

3,1,1.1 Studiu topografic 5,000.00 0,00 5,000,00 
3.1.1.2 Studiu geotehnic 4,000,00 0.00 4,000,00' 
3.1.2, Report prNInd impactul asupra mediului 0,00 0.00 0,00 
3,1.3, Alte studil specifice 1,00040 040 1,000.00 
Documen

ş
t
f
a  til-su

d
por

t
t ş i cheltuieli pentru obtnerea de avize, 

acorduri 	 autozaii 16900''
, 

.1540040 
• 

0 , 	 ,00 

3.3 Expertizare tehnic ă  9,600.00 1,824 00 11,424,00 

3 4 Certificarea performan el energetto ş i,auditul energetic at cledinlar 11,28540 475 00 11,750.00 

35 Prolectare  278,000 .00 43,03540 121,035.00 
3.5,1, Tema de proiectare 040 0.00 0.00 
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 - 	0.00 
3.5.3, Studiu de tezabrlitate/docurrentatie de aylzare a lucr ă rilor de 
interventli ş i deviz general 30,000,00 0,06 30,000,00 

3.5A. Documentatille tehnice necesere  í'n vederea obtlnerii 
avizelor/acorduriloriautorizatillor 15,000.00 1,900.00 16,900.00 

3,5.5. Verificarea tehnIcă  de calitate a prolectului tehnic ş i a 
detaltifor de executie 33,000.0 3,135.00 36,135,00 

3.5.6. Protect tehnic ş i del.* de executie 200,000.00 38,000 00 238,000,00 
3.8 Organizarea proodurilor de achlzitte 040 0,00 040 
3,7 Consultantă  270,100.00 51,319.00 321,419.00 

3.7.1, IVIanagementul de prolect pentru oblectlyul de InyestItil 142,000,00 26,980.00 168,980.00 
3,7.2, Elaborarea stategiei in domeniul eficlentel energetice 98,700,00 18,753.00 117,453,00 
3/.3. Auclitul financier 29A00.00 5,58640 34,98540 

3,8 Asistentă  tehnică  82,000,00 15,580.00 97,580.00 
3.8.1. Asistent ă  tehnic ă  din partea prolectantului 24,000.00 4,560.00 28,55.0 e0 
3.8.1.1, pa perioada de executie a lucr ă rilor 16,000.00 3,040.00 Vet P, 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantuluf la fazele incluse in  
programul de control al lucră rilor de-executle, avizat de c ă tre 
Inspectoratul de Stet Tn Constructii 

8,000.00 1,520.00  
°®  4na 

IAN 	a 



Proiectant, 

EXQUISIT 

3.8.2, Dirigenye de ş antier 58,000,00 11,020.00 69,020.00 

Total capitol 3 675,985.00 114,133.00 790,118.00 

CAP1TOLUL 4 Cbeltuiett pentru investitia de bază  
4.1 Constructit ş i instal* 10,645,707.20 2,022,68437 12,668,391.57 

4.2 Monfaj di*, echipamenfe tehnologice 0 functionale 176,306.00 33,498.14 209,804.14 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care necesit ă  manta' 1,148,646.96 218 242,92 ,366,889.88 

4.4 
tide* echiparnente tehnologice ş i functionale care nu necesite 
montaj ş i echipamente de transport 0.00  0.00 0.00 

4.5 Dotă ri 0.00 0,00 0.00 
4,6 Active necorporale 030 0.00 0,00 
Tote capitol 4 11,970,660.16 2,274,425.43 14,245,085.59 

CAP TOLUL 5 Alte cheltuieli 

5,1 Organizers de ş antier 89,953.00 17 091.07 107,044,07 

5.1,1. Lucră ri de constructii ş i instalatii aferente orgartiz ă ril de 
ş antier 65,32030 12,410.80 77,730,80 

5.1.2. CheItuieli conexe organiz ă ril ş antlerolui 24,633.00 4,680,27 29,313,27 

5.2 Comisioarte, cote, taxe, costuI creditului 119,760.67 . 	0.00 119,760.67 

5,2.1, Comisioanele ş t dob ă nzIle aferente creditului band 
finantatoare 0,00 0,00 0.00 

• 
5.2,2. Cote aferent ă  ISC pentru controlul calit ă tii lucră dlor de 
consfructii 	 ' 

54,436,67 ,, 0,00 54,43637 

5,23, Cota aferent ă  1SC pentru controlul statului In amenajarea 
teritoriutut, urbanism ş i pentru autorizarea lucr ă rilor de constructii 10,887.33 0.00 10,887.33 

5.2,4 . Cote aferent ă  Casei Sociale a ConstructodIor - CSC 54,436.67 0.00 54,436,67 

5,2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i autorizatla de 
construirektedintare 0.00 0.00 0,00 

6,3 CheltuIeli diverse ş l neprevă zute (10% din cap. 1, 2 si 4) 1,197,066.02 227,442.54 1,424,508,56 

. 54 Cheltuiell pentru infomtare ş i publicitate 8,400.00 1,596.00 9,996.00 
Total  capitol .5 1,415,179.68 20,129.61 1,661,309.29 
CAPITOLUL 6 Ofieltu ell pentru probe tehnologIce ş l testa 

61 Preg ă tirea personaIului de exploatare 4,500,00 855.00 5,355.00 

6.2 Probe tehnologice ş i tesfe 4,500.00 855.00  5 , 355.00 

Tote capitol 6 9,000,00 1,710.00 10 710.00 
TOTAL GENERAL 14,070,624.84 2,636,398,04 16,707,222.88 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4  +2  + 4.1 + 4.2 + 5,1.1) 	_ 10,887,333.20 2,068,593,31 12,955,926.51 

Data Made 2022 

Be &Tic*, 

JUDETUL IALOMITA 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirtire privind aprobarea devizului general actualizat, faza Documentaliei 

de Avizare a Lucritrilor de Interventie 	revizuită  ş i a principalilor indicator? tehnico- 
economici actualizati la obiectivul de investitii "Cre ş terea eficientei energetice a Clă dirii 

Centrului Cultural Ionel Perlea" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se propune 
aprobarea devizului general actualizat, faza Documentatiei de Avizare a Lucră rilor de Intervenţ ie 
(D.A.L.I.) -revizuitd ş i a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati la obiectivul de 
investitii "Cresterea eficientei energetice a Clddirii Centrului Cultural Ionel Perlea", 

Judetul Ialotnita,  în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finantare nr.7600 din 
02.03.2022, pentru obiectivul „Croterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural 
„IONEL PERLEA", Cod SIMS 140248, finantat prin Pro gramul Operational Regional 2014 - 
2020, Axa prioritard 3: Sprijinirea tranziflei cdtre a economic cu emisii scdzute de carbon, 
Priorita tea de investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei ş i a 
utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, ş i 
in sectorul locuintelor, Operatiunea B Clddiri publice. 

De la momentul aprobă rti Documentatiei de Avizare a Lucr ă rilor de 1nterventie (D.A.L.I.)- 
revizuită  ş i a principctlilor indicatori tehnico-economici revizuiti la obiectivul de investitii 
"Creş terea eficientel energetice a Clă dirii Centrului Cultural Ionel Perlea" prin Hotdră rea 
Consiliului Judelean Ialomita nr. 113 din 07.08.2020, pe piata materialelor de constructii s-a 
înregistrat o crestere semnificativd a preturilor. De asemenea, s-a constatat o cretere semnificativd 
a preturilor la carburant ş i energie. 

Av ă nd în vedere cele de mai sus, in urma corespondentei purtate cu pro iectantul care a 
realizat Documentatia de Avizare a Lucr ă rilor de Interventie la acest obiectiv de investitii a rezultat 
necesitatea actualiză rii devizului general ş i a principalilor indicatori tehnico - economici la 
obiectivul de investitii. 

Astfel, valoarea totală  a lucră rilor propuse prin pro iect este detaliatd în raportul Directiei 
de Investitii ş i Servicii Publice, anexat prezentului proiect de hotă rdre. 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificdrile ş i completă rile ulterioare, Consiliul Judetean Ialomita aprobă  documentatiile tehnico - 
economice pentru lucreirile de investitii de interes judetean, in limitele ş i in conditiile legii. 

Constatand că  sunt indeplinite condiţ iile de neeesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate înproiect. 

Consiltul Judetean rah:mite 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re pentru aprobarea devizului general actualizat faza Documenta ţ ie de 
Avizare a Lucriirilor de Interventie (DALI - revizuit ă ) 0 a principalilor indieatori tehnico- 

economic! actualiza ţ i pentru obiectivul de investi ţ ii „Cre0erea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii 
Centrului Cultural „Ionel Perlea" 

Strategia energetic ă  a Rom ă niei pentru perioada 2007-2020 mentioneaz ă  că  potentialul 
national de economisire energie, respectiv de reducere a pierderilor pentru cl ă diri este apreeiat la 
40-50%. 

De asemenea, in conformitate cu prevederile "Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita" 
perioada 2014-2020 cea mat inaportant ă  prioritate o constituje eficientizarea consumurilor de 
energie conventional ă . Reabilitarea din punct de vedere energetic indeplineste un rol important in 
limitarea amplorii ş i intensit ă tii schimb ă rilor climatice, reducerij emisiilor de carbon si 
imbună t ăţ irea calit ăţ ii aerului si implicit utilizarea mai eficient ă  a resurselor. 

În acest context, dar si in concordan ţă  cu strategia Uniunii Europene in domeniul energiei 
bazată  pe trei piloni fundamentali, climatul, securitatea aprovizion ă rii ş i competitivitatea, care a 
condus la stabilirea eelor trei objective care trebuie atinse p ă nă  in 2020, respectiv 20/20720 
(reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 fat ă  de 1990, 20% energie din surse regenerabile ş i creş terea 
cu 20% a eficientei energefice), este necesar ă  ş i oportun ă  realizarea lucr ă rilor de interventie asupra 
cl ă dirii Centrului Cultural „Ionel Perlea". 

Eficientizarea energetic ă  a cl ă dirii Centralui Cultural „Ionel Perlea" are scopul de a cre ş te 
perforroanta energetic ă , respectiv reducerea consumurilor energetice pentru ine ă lzire, in condi ţ iile 
asigur ă rii ş i mentinerii climatului termic interior, repararea ş i aducerea la standardele actuale at ă t a 
instalafiilor c ă t ş i a interioarelor cl ă dirii precutn ş i ameliorarea aspectului urbanistie al municipinini 
Slobozia. 

În cadrul „Strategiei in domeniul eficientei energetice a Jude ţ ului Ialomi ţ a pentni perioada 
2016-2020", a fast prev ă zut obiectivul de investi ţ ii „Crqterea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii 
Centrului Cultural "Ionel Perlea". 

Pentru realizarea acestei investifii s-a identificat ea surs ă  de finantare din fonduri europene 
nerambursabjle, Progxamul Operational Regional 2014-2020, Axa de finantare 3 - Sprijinirea 
tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea 
eficientei energetiee, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din surse regenerabile 
in infrastructurile publice, inclusiv in cl ă dirile publiee, ş i in sectorul locuintelor, Operatiunea B 
Clă diri Publice, 

Documentafia de avizare a luerarilor de interventii - revizuit ă , realizat ă  pentm obiectivul de 
investitii en  titlul „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Centrului Cultural "Ionel Perlea", 

Cons] Jul Judetean lalomita 
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prevede o serje de lucră ti a c ă ror implementare va duce la imbtm ă t ăţ irea conditiilor de desfă surare 
a activit ă tilor specifice. 

Tinand cont de evoluţ ia preturilor la materialele de constructii si de coresponden ţ a cu 
proiectantul SC Exquisite Design&Arhitecture SRL, UAT Judetul Ialomita in calitate de beneficiar 
al Contraetului de Finantare nr.7600 din 02.03.2022, a hot ă rat necesar ă  actualizarea devizului 
general al proiectului „Crqterea eficientei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural „Ionel 
Perlea", pentru ca valoarea lucr ă rilor de constructii-montaj, s ă  fie cat mai realist ă  ş i pentru a putea 
fi realizate in totalitate lucr ă rile prev ă zute in documentatie, in condi ţ ii de calitate corespunz ă toare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pubiiee locale, 
propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea devizului general actualizat si a principalilor 
indicatori tehnico-economici, rezultati în urma actualiz ă rii devizului general al proiectului pentru 
obiectivul de investitii „Cresterea eficieMei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural „Ionel 
Perlea". 

Indicatorii tehnico-economici ce rezult ă  din devizul actualizat sunt: 
-Valoare total ă  project : 16.707.222,88 lei ( TVA inclus) 
- din care C-FM: 12.955.926,51 lei (TVA inclus) 
- perioada de executie lucr ă ri 12 luni. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Cristian Vlad 

Ş ef servjciu 
Mariana Staneiu 

intocmit 
Mariana Marcu 
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