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PROJECT BE HOTĂRAE NR.
privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatorj tehnicoeconomici faza Project Tehnic, pentru projectul „Crefterea eficienlei energetice a Cleidirii
administrative din strada Reizoare, nr.3", COD SMIS 140202

,eote

Consiliul Judetean
Ö7
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 0202%6 /2022 din Op2.09 .2022 al Presedintelui
Consiliului Judetean
Examinând:
prevederile Hotărarii Consiliului Judetean _Lion* nr. 88/2017 privind aprobarea
"Strategiei în domeniul eficientei energetice a Judetului Ialomita pentru perioada 2016-2020";
- prevederile Hotărarii Consiliului Judetean Ialorniţa nr. 131/24.08.2017 privind
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr ărilor de Interventie (D.A.L.I.) si a principalilor
indicatori tehnico-economici
obiectivul de investi ţii "Cresterea eficientel energetice a
clădirii administrative din strada Răzoare nr.3 ";
- prevederile Ghidului solicitantului pentni axa prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de investiţ ii 3.1-Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuinţelor, Operatiunea B Clădiri Publice in cadrul Programului Operational Regional(FOR) 2014-2020;
- Raportul de specialitate nr. etZ*, /2022 din 05- , 06 .2022 al Directiei
Investitii si Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului şi turism,
In conformitate cu
prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin, (3) lit. fi din Ordonanta de Urgentă a
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completărik ulterioare;
- prevederile Hotărarli de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţiifinanţate din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările şi
complet
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organ izare şi functionare a Consiliului Judeytean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu
modific ările si completările ulterioare,

a,

Cod FP —07— 06, Ed,2 vers. 0

În temeiul art, 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr, 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
HOT Ă R Ă $TE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza Proiect Tehnic, la obiectivul de
investiţii „Cresterea eficienţei energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3",
prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, faza Proiect
Tehnic, pentru obiectivul de investi ţii „Cresterea eficienţei energetice a clădirii administrative
din strada Răzoare nr.3", după cum urrnează :
a) valoarea totală actualizată a investiţiei ; 5,432,396,49 lei cu TVA,
din care
C+111.. 4.158.689,26 lei cu TVA;
b) perioada estimată de execuţie : 12 luni.
Art3 Prin grija Secretarului General al Judeţului Talomiţa, prezenta hotărare va fi
comunicată Direcţiei Investiţii şi Servicii Pubiice, Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei Achzi ţii şi
Patrimoniu si, spre stiing Ins tituţiei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmand a fi publicat pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa Secţiunea "Monitorul Oficial al Judelului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al jude ţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd./0c.
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PRE$EDINTE

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hoteirare privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor
indicatori tehnico-econwnici faza Project rehnic, pentru proiectul „Cresterea eficientei
energetice a CIddirii administrative din strada Reizoare, nr.3", COD SMIS 140202
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general
actualizat şi a principaljlor indicatori tehnico-economici faza Project Tehnje, pentru proiectul
„Creşterea efieientei energetice a Cl ădirii administrative din strada R ăzoare, nr.3", COD
SMIS 140202. Pentru realizarea obieetivului de investitii mentionat, Consiliul Judetean Ialomita a
adoptat o serie de hot ărari prin care, in conformitate cu prevederile Hot ărkii de Guvern
nr. 90712016, an fost aprobate: nota conceptual ă, tema de proiectare, documentatia de avizare
pentrulucrări de inferventie - D.A.L.I i prineipalii indicatori tehnico —economici.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la intocmirea proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie ale investiţici. in cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execu ţie s-a
constatat modificarea devizului general al proiectului, ceea cc presupune aprobarea noului deviz
general şi a valorii actualizate a principali1or indicatori tehnico-econornici aprobati.
În raportul directiei de specialjtate sunt detaliate elementele cc stau la baza propunerii spre
aprobare a proiectului de hot ărăre, in ceea cc prive şte structura valorii principaHlor indicatori
tehnico-economici, faza Project Tehnic.
În conformitate cu dispozi ţiile art. 173 aim. (3) lit. f) din Ordonan ţa de Urgen ţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările si completările ulterioare,
coroborate Cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările si
completările ulterioare, şi art. 10 alin.(4) din Hot ărftrea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Consiliul Judetean Ialomita
aprobă actualizarea documentatiilor tehnico economice pentru luer ările de investitii de interes
judetean, in limitele si in conditiile legii.
Constatând c ă sunt indep1inite eonditiile de necesitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărdrii in forma si continutul prezentate in proiect.

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL
Teh: Dogaru fulian
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Raport de specialitate,
la proiectul de hot ără re privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico
economici faza Project tehnic, pen tru proiectul „Creqterea eficientei energetice a Cl ădirii
administrative din strada R ăzoare, nr. 3", COD SMIS 140202
Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investith este eficientizarea energetic ă prin
seăderea anual ă estimat ă a gazelor cu efect de ser ă, respectiv se ăderea eonsumului anual de energie
primară at cl ădirilor publice (kWh/an), prin eficientizarea energetic ă a elădirii amplasate in
intravilanul municipiului Slobozia, strada R ăzoare, nr. 3, judetul
Cl ădirea este mentionat ă in Strategia Energetic ă a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2016 —
2020. in eonfonnitate cu obiectivele mentionate în "Strategia Europa 2020", proieetul vizeaz ă
cresterea performan ţei energetice a cl ădirilor, utilizarea eficient ă a consumului de energie si reducerea
emisiilor poluante generate de producerea, transportul i eonsumul de energie.
Programul Operational Regional, prin intermediul Axei prioritare 3 — Sprijinirea tranzitiei c ătre
economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investi ţii 3.1.B — "Sprijinirea eficientei
energetice, a gestioneirii inteligente a energiei si a utilizeirii energiei din surse regenerabile in
irycrastructurile publice, inclusiv in eleidirile publiee si în swam? locuintelor", propune o serie de
instrurnente finaneiare i legale pe direc ţia eonformării cu politica european ă in dorneniul eficientei
energetiee la nivelul unit ăţilor administrativ-teritoriale din România.
Prezenta investitie propune implementarea de măsuri adeevate care all conduc ă, pe de o parte,
la seăderea consumului de energie in cadrul cl ădirii vizate de investife, iar pe de alt ă parte, s ă
introducă, in consumul total de energie necesar func ţionării clădirii, o component ă de energie obtinut ă
din surse regenerabile. Ca urmare a irnplement ării aeestui proieet de investitii, administra ţia publică
va beneficia de oportunitatea reducerii costurilor de intre ţinere, care in eadrul cl ădirii actuale sunt
extrem de ridicate având in vedere e ă aceasta este invechit ă i prezintă degradări. in nest sens,
resursele financiare economisite are putea fi investite intr-o manier ă mai eficient ă în beneficiul
comunităţii.
Actiuni propuse:
Proieetul include reabilitarea termic ă pentru Clădirea administrativă din municipiul Slobozia,
strada Răzoare, nr. 3, proprietarul imobilului fund Consiliul Judeţ ean Ialomita. Clădirea reprezint ă
sediu administrativ, categoria-birouri. A fost data in folosinf ă Tn anul 1996, având regimul de in ăltime
P + 2E şi suprafaţa construită desfăşurată este de 1.068,00 m.p.
S-au propus lucrări de interventie privind ere şterea eficienţei energetice. Solu ţiile recomandate
pentru partea de construc ţii a elădirii, tră interventii la sursele de producere a fonnelor de energie si
la instalaţiile interioare:
remedierea defectelor ş i degradărilor din elementele de beton armat;

- instalarea panourilor termosolare pe acoperi ş ;
- realizarea termoizolaţiei.
Sc va implementa un sistem de inc ălzire Cu 2 pompe de c ăldură (45 KW/buc), Cu foraj vertical,
legate in casead ă. Retelele de transport agent termic vor fi reabilitate, echilibrate din punct de vedere
al debitului de agent termic şi a presiunii de lucru. Tot acest sistem va fi monitorizat de echipamente
adecvate, care s ă inregistreze i s ă semnalizeze procesul de sistem.
Sistemul de preparare a apei cake menajere va fi dotat cu 2 panouri termosolare (energie
regenerabil ă) şi un buffer (stocator de energie) de 80 de litri. Sc vor p ăstra şi boilerele existente i va
fi achiziţionat in sistem de monitorizare.
Sc va implementa un sistem de ventilare mecanic ă cu recuperare de c ăldură format din 27 de
unităti de ventilare independente cu recuperator de c ăldură din cupru.
Insta'aline de iluminat vor fi dotate cu l ămpi electrice Cu LED de 40 W, care combinate cu tu.nelele
de lumina montate pe partea de vest a tronsonului 2 vor asigura confortul vizual, 300 de lumeni.
Avand in vedere:
prevederile H. G. nr. 90772016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentariilor
tehnico-econotnice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub lice;
- adresa S.C. Rugby Construct S.R.L. din data de 18.08.2022 prin care a transmis Devizul general
actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investi ţii "Crqterea eficienţei energetice a Cleidirii
administrative din strada Rcizoare, nr. 3", COD SMIS 140202.
criza provocat ă de conflictul militar din regiunea M ării Negre cc a afeetat pia ţa construcţiilor din
intreaga Uniune European ă, precum si faptul ca Ucraina este principalul furnizor şi producător de
oţel şi materie prima pentru piaţa european ă a constructiilor, consecinta a fost o cre ştere semnificativ ă
a preţurilor la materialele de constructii, determin ănd creşteri şi de peste 40% la uncle materiale de
constructii.
De asemenea, criza generat ă de contextul international a condus la cre şteri ale pre ţului la
carburanti, dar şi cre şteri semnificative ale pretului la gazele naturale si la energia electric ă,
determinănd la rândul ei influente majore asupra cre şterii manoperei la proiectele de investitii.
-

Din cauza tuturor acestor cre şteri, din Devizul General actualizat intocmit de S.C. RUGBY
CONSTRUCT S.R.L. au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea total ă actualizat ă a investitiei este: 5.432.396,49 lei (Cu T.V.A.), din care C+M =
4.158.689,26 lei (cu T.V.A), perioada de executie luerari este de 12 luni.
Faţă de cele menţionate anterior este necesar ă supunerea spre dezbatere ş i aprobare a proiectului
de hotărăre in forma şi conţinutul prezentat.

Director executiv,

Criştian Vlad

Î/R: S 1 t Mihaela
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