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PROIECT DE HOTilaRE NR. 	 
pentru modificarea Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 113/16.10.2018 privind 

aprobarea realiză rii projectului „Reabilitarea, modernizarea  i dotarea Ambulatoriului din 
cadrui Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de project, cu 

modifică rile ulterioare 

Consiliul Judetean lalomita, 
Referatul de aprobare nr.  MO /2022- c0 din et.62g  2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examineind: 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ă rii 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgentă  Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile ulterioare; 

- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 	/ .07.2022 privind actualizarea 
devizului general estimativ ş i a indicator//or tehnico-economici, faza executie lucr ă ri, cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare conform O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitarea, modernizarea .51 dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Slobozia"; 

- Raportul de specialitate nr.  i1 g5-r  72022- 	 din 0Q4 oi6 .  2022 al Directiei lnvestitii 
ş i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 al Comisiei economico-financiare 51 
agricultură ; 

Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 at Comislei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului 51 turism, 

În conformitate Cu: 
prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale de accesare a fondurilor pentru 

Axa prioritoră  8 — Dezvoltarea infrastructurii sonitare i sociale, Prioritatea de investitii 8.1- 
lnvestitli în infrastructurile sanitare ş i sociale care contribule la dezvoltarea la nivel national, 
regional ş i local, reducemd inegalită tile în ceea ce prive ş te starea de să n ă tate ş i promovand 
incluziunea socială  prin Tmbunată tirea accesului la servicille sociale, culturale ş i de recreere, 
precum ş i trecerea de la serviciile institutionale la servicille prestate de comunit ă ti, Obiectivul 
Specific 8.1 — Cre ş terea accesibilită ti serviciilor de s ă n ă tate, comunitare ş i a celor de nivel 
secundar, "in special pentru zonele s ă race si izolate, Operatiunea A — Ambulatorii, 
POR/2018/8/8.118.1.A/1/7 regiuni — Cod Apel P0R7266/8, din cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020; 

- prevederile Ordonantei de Urgenrei a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea 
preturilor 51 a volorii devizelor generale fn cadrul proiectelor finantate din fan dun exteme 
nerambursabile, cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Metodologiei de aplicare ci formulelor de ajustare, prev ă zute de Ordonanta 
de urgentă  nr. 6472022 privind ajustarea preturilor ş i a valoril devizelor generate în cadrul 
proiectelor finantrite din fonduri externe nerambursabile, aprobat ă  în edinta de guvem din 
data de 23.05.2022; 
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanto de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legil nr. 24/2000 privind  norm ele de tehnic ă  legislativ ă  pen tru elaborarea 
actelor normative, republicată ; 

prevederile Regulamentului de organizare ş ifunc ţ ionare a Consiliului Judetean lalomita 
aprobat prin Hot ă rârea Consiliului Judetean lalomito nr. 46/30.03.2021, Cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 olin.(1) lit, a) din Ordonanto de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu cornplet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RATE: 

Art.!  Hotă rdrea Consiliului Juderean lalomira nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea 
realizarii proiectului „Reabilitarea, modernizarea l dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Juderean de Urgentă  Slobozia" si a cheltuielilor legate de proiect, se modific ă  dupes cum 
urmeoză : 

1. La orticolul 2, alineatele (1) si (2) se modific ă  ş i vor avea urmatorul cuprins: 

"Art.2 (1) Se aprob ă  valoarea total ă  a proiectului prevă zut la art. 1 in cuan turn de 
22.817.870,36 lei cu TVA. 

(2) Se aprob ă  contributia pro prie a Consiliului Judetean lalomira la finantarea 
proiectului, in valoare de 12.331.135,36 lei cu TVA, compus ă  din 214.015,00 lei cu TVA, 
reprezentand 2% din valoareo total ă  eligibilă  a proiectului 12.117.120,36 lei cu TVA cheltuiell 
neeligibile ale proiectului." 

2. Articolul 3 se modifică  i va avea urm ă torul cuprins: 

"Art.3 Se imputerniceste domnul Marian PAVEL - Presedintele Consiliului Judetean 
Ialomira - s semneze documentatia aferent ă  proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul 
Solicitantului, precum ş i Declaratia de angajament prevă zută  in anexa nr. 2 care face parte 
integrantă  din prezenta hotă reire." 

3. Anexele nr. 1 si nr.2 se modifică  si se inlocuiesc cu Anexele nr. 1 si nr. 2 care fac parte 
integrant ă  din prezenta hotaretre. 

Art.I1 Prin grija Secretarului general al juderului lolomi ţ a, prezenta hotarare se va 
comunica, spre ducere la rndeplinire, Directiei lnvestitii .,si Servicii Pub/ice, Directiei Buget 
Finante, Directiei Achizi ţ ii i Patrimoniu si, spre stiint ă , institutiei Prefectului —Judetul lalomita, 
urmand s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Juderean sectiunea "Monitorul Oficial al 
Juderului". 

PRE$EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 
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1311GETITL CERERII DE FINANTARE 

Nr. crt Denumirea capitolelor 0 subcapitolelor Cheltnieli eligibile TOTAL ELIGTBIL Cheltuiell neeligibile 
TOTAL 

NEELIOLDIL 
TOTAL 

I _Baal TVA eligil ă lb Baza TVA neeligibil ă  

I 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8 = 6+7 9 = 5 + 8 

1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea 0 amenajarea terenului 

11 Cheltuieli pentru achizitia de teren ...0.00 ' 0.90 :  : 0,00 :000 : - :0,00.-... 000 0,00 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului :0,00 :.0.00.:',:,::-;:.: 000 .: '00 : 	- . '0,00 :: 0,00 0,00 

1.3 
• 

Cheltuieii cu amenajan pent= protectia mediului at aducerea la 

starea initia1a - .• 	• 	00 • 0  . 	; 000 0,00 . • -0 00 , 	.  000 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 CAPITOL 2 Cheltnieli pt asIgurarea utiliatilor necesare obiectivului 

2.1 Cheltuieli pentm asigurarea utilitatilor necesare obiedivniui  000 	 0.00::::.- 0,00 ' 	:...92.026.,53•:!, 	17.485,114 . 109.511,57 109 511,57 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 	 0,00 0,00 92.026,53 	17.485,04 109.511,57 109.511,57 

3 CAPITOL 3 Cheltniel ă  pentru proiectare 0 asistenta tehilia 

3.1 

Studii de been (geotehnice, geoloce, hidmlogice, 

hidrogetitelmice, fotogrammetrice, topografice ş i de stabilitate a 

terenului) , 	000. • , 	" 0,00 :;:9.000,00 	: 
. 

1:71 Om : ., 10_710,00 10.7 10,00 

3.2 Taxe pentru obtincra de avize, acorduri si autorizatii . 	...;11,0 1.3:::, , 0,00 : :1 .932;50 .-., :,.. 	.367,1.8! 2.299,68 2 299,68 

3_3 Protect= si injnerie  ..::..01J0.:.27  

000 .::,;(.1 .,00:!.:: 

0,00 
coo 

461.6.;33-: 77 • . 	'. 

: 	:61.5;10 1.10 ,,..: 

• 87:718,69'. • ... 	. 
, 2185,00.:  , 

549.396,02  

63.685,00 

549.396,02  
63.685,00 3 4 Consultanfa  

3.5 Asistentl tehnied 11,00: 0.00; 0,00 .. 	::255.639,58'...: • 48'5.71,52`: 304211,10 304211,10 

TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 789.749,41 140155239 930301,81 930.301,81 

4 CAPITOLTIL 4 Cheltnieli pentru investitia de Nark 

Constructii ş i instalatii • ..:":8.992226,:89;:•:•::: :  1:708::523,11:5 .  10.700.750,00 - 	- -6:711/33,76 : 1275229,41• 7.986.963,17 18.687.713,17 4.1 

4.2 
Dotdri (utilaje, echipamente telm  ologiec ş i functionale Cucu ş i PA 

Enontaj, dot ă ri) 
• 
' 	:0;00 0 10 0,00 

- 	.- 	-- 	: 	. 	- 	;-: 	•• 
-. • - 2:265J/39,5(1' . :. 

- 	..., 	- 
:430,357.5f .. 2.695.397,01 2.695.397,01 

Cheltitieli conexe investitlei de baza - constructli, instalatii si 

dotari 
• 

:.0,00:. 0  00 0,00 • .0,00 0 06. 0,00  0 00 

TOTAL CAPITOL 4 8392.226,89 1.708_523,11 10.700.750,00 8.9'76.773,26 	1  L705.586,92 10.682.360,18 21.383.110,18 

5 CAPITOLUL 5  Alto eheltuieli 

51. Orgardzare de ş antier 

construchi si instalatii aferente organizani de sandier 

0,00 

000 

0,00 

000 

0,00 	 

0,00 

207.143.88 

- 
.•: -:28.111:85 

14 357 34 . 	, 
,-- 

53:16,19. 

246.50122  

33 484,04 

246.501 ,22  

33 484,04 5.1.1 Lucrari ee 

5.1.2 Cheltuieli conexe organiză rii de *antler - -1 ::i:.::,: 000:: :: .- : . ,. -100..,. ; :.: 0,00 :•-' 	- 179006,03:::: :- 34'.01 LI 5 . L. 213_017,18 213.017,18 

5.2. Cornisiolme, cote, taxe .1) :PQ' 	' 000 0,00 :, • .1.27,12 7 - 1 :0,00:: 127.127,48 127.127A8 

53 Cheltuieli diverse at neprev ă zute 0,00 :::.: .0,00: ... 0,00 000 -.-. -0,00''' 0,00  000 

TOTAL CAPITOL 5 11.00 0,00 0,00 334.271,36 39357 .34 373.628,70 373.628,70 

6 CAPITOLUL 6 Cheltnieli de informare si publieitate 

6 1 . 
Cheltuiep 

 din obli4tiile 

Clieltuieli 

de informare ş i publicitate pentru protect, care ezulta 

beneficiarului 
de promovare a obiectivului de investitie  

CAPITOL 6 

0,00  
0,00 

0,0  
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

: 	-- --• 	- • 
•.•: 	...6:196,00::: 

6.190,00 

• 1 ; 17610  

•:6,00: ,  
1.176,10 

7.366,10 

0,00 
7.366,10 

7.366,10 

0,00 
7.366,10 

6.2 
TOTAL 

Anexa nr. 1 

la Hotă ârea CoIi5iTiului Judetean Ialo4ii ţa 

iu'. 	 din 	 2022 



7 CARITOLUL 
CI—Tele 

7 	Cheltuieli cu auditul pentru proiect 

7.L  i ett audiitil pentru proiect .0,00 0,00 0,00 11.724,37. 2.227,63 13.952,00  13.952,00  
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 11.724,37 2.227,63 13.952,00 13.952,00 

TOTALIGENERAL 8.992.226,89 1.708.523,11 10.700.750,00 10.210.734,93 1.906.385,42 12.117.120,36 22,817,870,36 

din care 

CFM 8.992.226,89 1.708.323,11 10.700.75000 7.042.90.1,18 1.338.151,60 .  8.381.054,78 19.081.804,78 

S!JRSĘ  DE FINANTARE A PROfECTULDI 

NR CRT. SURSE DR FINANTARE 

/ Valoarea total ă  a cererii de finantare, din care : 22.817.870,36 

a.  Valoareatotala neeligtbila, inclusiv TVA aferent 12.117.120,36 

5. Valoarea fotala eligibil ă , inclusiv TVA aferent 10.700.750,00 

IX  Contribufia proprie, din care : 12.331.135,36 

a, 
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 

aferent 	I 214.015.00 

b.  
Contribtitia solicitantului la cheltitieli neelibile, iuclusiv TVA 

aferent I 12.117.120,36 

El 

ASISTENT'AFINANCIARi NERANIBURSADILA 

SOLICITATĂ . 

10.486.735,00 

Digitally signed by BRAILOIU BRAILOW CRIsTIAN 
CRISTIAN D15.ale1:,210922+0.0370.20? 



Anexa nr, 2 
la Flot ă rdrea Consilii,lui Judatean Talomiti 

din 	 2022 

Programul OperaVonal Regional 2014-2020 

Ghidul Solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor  în  cadruf apelurilor de proiecte 

P0R1201818/8.1/8.1 .A/1 / 7 REGIUN I 
POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI  

Anexa 4 
Mai 2018 

Declaratie de angajament 

Pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului. 

-model standard- 

Subsennnatul MARIAN PAVEL, CNP 1 , posesor at CI seria SZ. nr. 4 , 
eliberat ă  de SPCLEP Slobozia, în catitate de reprezentant legal - Pre ş edinte at Consiliului 
Judetean lalomita, 

Solicitant  de finantare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
ambulatoriului din cadrut Spitalului Jude ţ ean de Urgentei Stobozia" pentru care am depus 
prezenta Cerere de finantare 

M5 angajez ca Unitatea Administrativ Teritorial ă  Judetul Ialomita 

• S5 asigure contributia proprie respectiv 214.015,00 lei, reprezentand 2% din 
valoarea eligibil ă  a proiectului, conform cererii de finantare 

▪ S ă  finanteze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente 
proiectului, 

▪ Să  asigure resursele financiare necesare implement ă rii optime a proiectului in 
conditiite ramburs ă rii ulterioare a cheltuielilor eligibite din instrumente 
structurale, 

▪ Să  prezinte, la momentul contract ă rii, hot5Carea de aprobare a proiectului in 
conformitate cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice ş i financiare in 
care s ă  se mentioneze sumele ce implic ă  contributia solicitantului la cheltuieli 
eligibile ş i neeligibile aferente proiectului, 

• S ă  mentin ă  proprietatea imobilului reabilitat/modernizat/extins/dotat (unde este 
cazul), a echipamentelor/dot ă rilor achizitionate, dup ă  caz ş i natura activit ă tii 
pentru care s-a acordat finantare ş i s5 nu ipotecheze, cu exceptia situatillor 
prevă zute in contractul de finantare, pe o perioad ă  de cel putin 5 (cinci ani) ani de 
La efectuarea pl ă tii finale in cadrul contractului de finantare, 

• in cazul in care va primi finantare din POR 2014-2020 pentru proiecte de investip, 
pe perioacla de durabilitate a proiectului, trebuie: 

• să  mentin ă  investitia realizat ă  (asigurând mentenanta  i serviciile 
asociate necesare); 

• să  nu realizeze o modificare asupra calit ă tii de proprietar al 
infrastructurii/ /echipamentelor/dot ă rilor, deck In conditiile 
prev ă zute in contractul de finantare; 

• să  nu realizeze o modificare substantial& care afecteaz ă  natura, 
obiectivele sau conditille de realizare ş i care ar deternnina 
subminarea obiectivelor initiate ale investitlei. 



Programut Opera0onal Regional 2014-2020 

Ghidul Solicitantului - CondiVi specifice de accesare a fondurilor tn cadrul apelurilor de proiecte 

POR/2018/8/8.1 /8.1,A/1/ 7 REGIUNI 
POR/2018/8/8.1 /8.1.A/1/ I TI 

Anexa 4 
Mai 2018 

▪ S ă  respecte, pe durata preg ă tirii  i implement ă rii proiectului, prevederile 
legislatiei comunitare ş i nationale in domeniul dezvolt ă rii durabile, egalit ă tli de 
ş anse i nediscrimin ă di ş i egalit ă tii de gen • 

• 56 	asigure 	accesibilizarea 	corespunz ă toare 	a 	spatiutui/spatillor 
reabilitate/modernizate/extinse/dotate, object al proiectului, prin mentionarea  în 
cerintele documentatiilor de achizitie/de proiectare din caietul de sarcini pentru 
realizarea proiectutui tehnic, respectarea prevederilor nationale ş i europene 
aplicabile în vigoare l . 
55 se asigure Cu privire la preluarea ş i respectarea recomand ă rilor din cadrul 
raportului de audit energetic in etapele urm ă toare de proiectare ş i executare ale 
proiectului, Tri vederea realiz ă rii perfonmantelor energetice minime impuse de 
legislatia national ă  european ă  aplicabil ă , în vigoare 2 . 

Să  respecte, pe perioada de durabilitate a contractului, urm ă toarele conditii: 

0 s ă  nu se afle 'in stare de faliment 

Dintre reglement ă rite europene ş i na ţ ionale relevante incidente, men ţ ion ă m: 

• art. 7 at Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european ş i al consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozi ţ ii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rural ă  ş i Fondut european pentru pescuit ş i afaceri maritime, precum ş i 
de stabilire a unor dispozi ţ ii generate privind Fondut european de dezvoltare regionat ă , 
Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit ş i afaceri 
maritime ş i de abrogare a Regulamentutui (CE) nr. 1083/2006 at Consiliului, 

• capitolul IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protec ţ ia ş i promovarea 
drepturilor persoanelor cu 

• Ordinul. Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ă rii tehnice ''Normativ privind 
adaptarea cl ă dirilor civile ş i spa ţ iului urban la nevoile individuate ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000' 

2 Reglement ă rile europene ş i nationale relevante incidente; 

• Directive 2010131/UE a parlamentului european ş i a consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanta energetic ă  a cl ă dirilor, 

• Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului 
European ş i a Consiliului privind performan ţ a energetic ă  a cl ă dirilor prin stabilirea unui cadru 
metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optima, din punctul de vedere al costurilor, ale 
cerin ţ elor minima de performanl ă  energetic ă  a cl ă dirilor ş i a elementelor acestora, 

Legea 372/2005 privind performan ţ a energetic ă  a cl ă dirilor ş i legislalia subsecvent ă  inclusiv 
Ordinul nr. 3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la 
aplicarea unitar ă  a prevederilor legate privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor ş i inspectia 
sistemelor de inc ă lzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013. 

2 
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Anexa 4 
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o sa nu fie In dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentutui (UE) 
nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 
de ajutoare compatibile cu piata internO In aplicarea articoletor 107 si 108 
din tratat. 

o să  nu fi fost g ă sit vinovat printr-o hot ă rOre judec ă toreascO definitiv ă  pentru 
comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea ş i utilizarea 
fondurilor europene ş i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, 
în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 
286/2009, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare. 

O (Unde este cazul) s ă  detin ă  dreptul legal de a desf ă sura activitOtile 
prevă zute In caclrul proiectului. 

• S ă  notifice 01/AMPOR asupra oricOrei situa ţ ii, eveniment  on modificare care 
afecteaz ă  sau ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate aplicabite 
nnen ţ ionate in Ghidul solicitantului (general si specific) in termen de cel mutt 5 zile 
lucr ă toare de la luarea la cunostint ă  a situatiei respective. 

Nume, prenume reprezentant legal: MARIAN PAVEL 

Semn ă tur ă  reprezentant legal: 

Data: 

3 
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ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hotdrdre pentru modificarea Hot ă rdrii Consiliului Judelean falomita 

nr. 11346.10.2018 privind aprobarea realizti rii proiectului „Reabilitarea, modernizarea 
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgent(' Slobozia" 

a cheltuielilor legate de proiect, Cu Modific ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune modificarea Hot ă ră rii Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ă rii proieetului „Reabilitarea, 
modernizarea i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia" 
a eheltuielilor legate de proiect, Cu modific ă rile ulterioare. 

În cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 — 2020, Axa prioritar ă  8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Consiliul Judetean falomi ţ a a incheiat un contract 
de fman ţ are nerambursabil ă  pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea, 
modernizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia". 
Odat ă  cu aprobarea realiz ă rii proiectului, conform Ghidului solieitantului, au fast aprobate ş i 
datele de natur ă  fmanciar ă  ale aeestuia, cuprinse in bugetul general al proiectului. Printre aceste 
date se reg ă se ş te valoarea total ă , valoarea neeligibil ă  ş i eontributia proprie a Consiliului 
Judeţ ean Talomiţ a. 

Prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 185/01.10.2021 au fost modificate 
eheltuielile legate de proiect ca urmare a aplic ă rii prevederilor Ordonan ţ ei Guyernului nr. 
15//2021 privind reglementarea unor m ă suri fiscal-bugetare. 

Ulterior, av ă nd in vedere c ă  au fost neeesare m ă suri de urgen ţă  pentru realizarea unor 
reechilibr ă ri contractuale in cadrul contraetelor de achizi ţ ie public ă lcontractelor 
seetoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri europene 
nerambursabile, afeetate in mod serios de ere ş teri semnifieative ale eosturilor, in special in 
domeniul tuturor eosturilor in construetii, dar ş i difieultă ti i intă rzieri semnifieative in 
aprovizionarea de materiale, a fost aprobat ă  Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 64/2022 
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proieetelor fmantate din 
fonduri externe nerambursabile. 

Prin actul normativ sus mentionat au fast aduse modific ă ri maj ore in ceea cc prive ş te 
ajustarea preturilor pentru a tine seama de uncle cre ş teri sau diminuă ri de costuri pe baza c ă rora 
s-a fundamentat pretul eontractelor de achizi ţ ie. Ajustarea se realizeaz ă  la fieeare solicitare de 
plată , pe intreaga perioad ă  de derulare a contractului, exclusiv pentru restul r ă mas de executat. 
Contractantul din cadrul proiectului, S.C. Construc ţ ii Erba ş u S.A., a inaintat Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita o solieitare de ajustare a valorii aferente restului r ă mas de executat prin 
aplicarea indicilor de cost in constructii. 

În conformitate cu Metodologia de apheare a formulelor de ajustare, prev ă zute de 
Ordonanta de urgent ă  nr. 64/2022 privind ajustarea pre ţurilor ş i a valorii devizelor generale in 
eadrul proieetelor finan ţ ate din fonduri externe nerambursabile, devizul general al obieetivului 



de investitii ş i indicatorii tehnico-economici ini ţ iali au fost aetualizati cu coeficientii de ajustare 
conform O.U.G. nr. 64/2022, motiv pentru care, prin proiectul de hot ă rare se propune 
modificarea Hot ă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr, 113/16.10.2018 in ceea cc prive ş te 
valoarea total ă  a proiectului, valoarea neeligibil ă  i contributia proprie a Consiliului Judetean 
Ialomi-ta. De asemenea, este imputernicit Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita semneze 
documentatia aferent ă  proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul Solicitantului, precum 
Declaratia de angajament. 

In raportul de specialitate al directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita ş i in anexele cc insotesc proiectul de hot ă rdre sunt prezentate 
detaliat noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investitii. 

Constat ă nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in project. 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă r ă re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 

113/16.10.2018, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, de aprobare a realiz ă rii 

proiectului: „Reabilitarea, modern izarea i dotarea Ambulatoriului din eadrul Spitalului 

Judetean de Urgent:4 Slobozia" si a cheltuielilor legate de prolect cu modific ă rile ulterioare 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  a depus spre finantare din fonduri europene, prin 

Programul Operational Regional 2014-2022/Axa prioritar ă  8 — Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare ş i sociale, Prioritatea de investi ţ ii 8.1 — Investi ţ ii in infrastructurile sanitare ş i sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ş i local, reduc ă nd inegalităţ ile in ceea cc 

prive ş te starea de s ă nă tate i promov ă nd incluziunea social ă  prin imbună t ăţ irea accesului la 

serviciile sociale, culturale ş i de recreere, precum i trecerea de la serviciile institu ţ ionale la 

serviciile prestate de comunit ăţ i, Obiectivul Specific 8.1- Cresterea accesibilit ăţ ii serviciilor de 

s ănă tate, comunitare ş i a celor de nivel secundar, in special pentru zonele s ă race ş i izolate, 

Operaţ iunea A - Ambulatorii. 

Proiectul a fost adrnis la finan ţ are jar in data de 10.122019 a fost semnat contractul de 

fmanţ are nr. 4993/10.12.2019. 

Ca urmare a schimb ă rilor legislative reglementate prin Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 

Guvemului nr. 64/2022 privind ajustarea pre ţ urilor ş i a valorii devizelor generale in cadrul 

proiectelor fman ţ ate din fonduri europene nerambursabile, se impune ajustarea pre ţ urilor 

necesare actualiz ă rii costurilor investi ţ iei in contractul de lucr ă ri 

Potrivit prevederilor Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea 

preţ urilor ş i a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finan ţ ate din fonduri europene 
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nerambursabile, se impun ajustă ri la pretul contractului de fuer ă ri necesare actualiz ă rii costurilor 

investi ţ iei in contractele de achizi ţ ie public ă , pentru proieetele finantate prin FOR 2014 — 2020. 

Cheltuielile aferente ajust ă rii pre ţ urilor conform OUG 64/2022, in suma de 3.305.461,00 

lei, cu TVA, vor fi incadrate in bugetul judetului Ialomita ca ş i cheltuial ă  neeligibilă  p ă nă  la 

aprobarea Actului Aditional la Contractul de finan ţ are, moment in care cheltuiala va fi ineadrat ă  

ea ş i cheltuial ă  eligibilă  din bugetul proiectului. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, 

propunem Consiliului Judetean Ialomil:a modificarea art.2 care va avea urm ă torul continut: 

• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 22.817.870,36 lei conform 

bugetului actualizat, ata ş at anexa nr.1 (valoarea total ă  a proiectului se ajusteaz ă  cu 3.305.461,00 

lei inclusiv TVA) 

• Valoarea total ă  eligibilă , inclusiv TVA aferent: 10.700.750,00 lei (rămane 

neschimbată  conform contractului de finantare) 

• Valoarea total ă  neeligibil ă , inclusiv TVA aferent: 12.117.120,36 lei. 

• Contribu ţ ia proprie, inclusiv TVA: 12.331.135,36 lei din care contributia de 2% a 

solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 214.015,00 lei, iar contributia solicitantului 

la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 12,117.120,36 lei. 

• Asistenţă  financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă , inclusiv TVA: 10.486.735,00 lei 

(ră rnane neschirribat ă  conform contractului de finantare). 

in raport cu  modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ă tor 

anexa 1 la Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 113/16.10.2018 cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare, cuprinz ă nd bugetul proiectului pe surse de finantare. 

Totodată  solicitantul, respectiv Jude ţ ul Ialomita trebuie s ă  imputemiceasc ă  pe 

reprezentantul s ă u legal s ă  semneze documenta ţ ia aferent ă  proiectului, in situatiile mentionate de 

Ghidul Solicitantului precum i Deelaratia de Angajament prev ă zută  in anexa nr. 2, care 

inlocuie ş te declaratia din Anexa 2 de la HCJ 185/01.10.2018. 

Faţă  de cele mai sus mentionate, propunem spre aprobare Consiliului Judetean Ialomita 

adoptarea proiectului de hotar ă re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 

185/01.10.2021 de aprobare a realiz ă rii proiectului: „Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea 
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Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urgenţ d Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de 

project  cu niodific ă rile ulterioare. 

Director executiv 
Vlad Cristian 

ef Serviciu 
Stanc .  Mariana  

intocmit, 
Sulirna Eugen Tatiana 
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