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PROIECT DE HOTĂ  R4RE NR. 
privind aprobarea Documentaliei tehnico-economice - faza DALI si a principalilor 

indicatori (elm/co —economici pentru oblectivul de investitii „Consolidarea, amenajarea 
reorganizarea Muzeului National al Agriculturii" 

Consiliul Judeman Ialomita, 
Avd nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	.57/ 	lYvt f 	al Presedintelui Consiliului 

Judelean Ialornita; 
Examineind: 
- Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 194/2711.2020 privind aprobarea Notei 

conceptuale aferentă  obiectivului de investitii „Consolidarea, amenaj area i reorganizarea 
Muzeului National al Agriculturii"; 

Hoteirdrea Consiliului JudeleanIalomita nr. 195/27.11.2020 privind aprobarea Temei 
de proiectare aferentă  obiectivului de investifil „Consolidarea, amen ajarea i reorganizarea 
Muzeului National al Agric turii"A' 

- Raportul nr. .2491 	,1474.din  0.19.2042-al  Directiei Investitii si Servicii Pub/ice; 
-Avizul nr. 	dih 	 al Comisiei economico-financiarei i agricultură ; 
- Avizul nr. 	 din 	 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regionalei, protectia mediului ş i turism; 
In conform itate Cu,. 
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialornim pe perioada 2021-2027, aprobatei prin 

Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomita nr. 80 din 20.04.2022; 
- prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. .1) din Ordonanta de Urgentei a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 aim. (I), lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterio are, 

HOTĂ la$TE: 

Art.1 Se aprobă  documentatia tehnico-economic ă  - faza D.A.L.1. pentru obiectivul de 
investitii „Consolidarea, amenajarea reorganizarea Muzeului National al Agriculturii", 
prevă zutei in anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rdre. 

Cod FP -07-06, ed.2  ver()  



Art.2 Se aprobei principal"' indicator' tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
Consolidarea, amenajarea ş i reorganizarea Muzeului National al Agriculturii", dupe" cum 
urmeazei 

a) valoarea totala a investitiei: 36.011.081,06 lei Cu TVA, din care: 
Construcţ ii Montaj (C+M) 29.583.029,10 lei cu TVA. 

b) perioada de executie: 36 luni. 

Art.3 Prezenta hotara re devine obligatorie si produce efecte de la data comunicarii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotarare se va 
comunica directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţ ean 
Muzeului National al Agriculturii i, spre tiinţă , Instituţ iei Prefectului - Judetul lalomila, 
urmand a$ publicatil pe site-ul Consiliului Judepan lalomiţ a— Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judeţ ului".. 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 	 tSecretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN RO RT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slob  ozia 	 I.L. 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, ecl.2 vers.0 







ROMANIA 
CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slobozia Plata Revolu -Pei Nr. 1 

ritombne f  CI20 F.doratIon 

05.11IF*'0 1-1A-NAGEMENT H-YUTEM 

rso wort 

web: www.cicnetro 
e-mail: cji@cicnet.ro  

PRE$EDINTE 
	 Nr.27YOP22_  /72--#  .2022 

REFERAT DE APR OBARE 

la proiectul de hodirdre privind aprobarea DOCUIrtentaliei tehnko-economice- faza DALI i a 
principalilor indicatori tehnico —economici pentru objectival de investitii „Consolidarea, 

amenajarea ş i reorganizarea Muzeului National al Agriculture 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean lalomita se 
propune aprobarea Documentaţ iei tehnico-economice- faza DALI si a principalilor indicatori tehnico 
— economici pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, amenajarea ş i reorganizarea Muzeului 
National al Agriculturii " 

Realizarea proiectul  de investitii in cauzei a fost demarat ă  în cursul anului 2020, odată  cu 
aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare, conform Hotă ră rii de Guvern nr. 90772016 
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-econornice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

In baza celor cloud documente, a fost elaborată  Documentatia de Avizare a Lucr ă rilor de 
Interventii (DALI), care cuprinde şż  indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investifit. Potrivit 
Hotă ră rii de Guvern nr. 907/2016, coroborat cu prevederile Legii nr. 500/2002 cu modc ă rile 
cornpletă rile ulterioare, docutnentafia în cauză  i valoarea principalilor indicatori se aprobă  prin act 
adrninistrativ al autorită fii contractante, in spetă , prin hotă ră re a consiliului judetean. 

In aceste conditil, prin proiectul de hotă ră re se propune aprobarea Documentatiei tehnico-
economice - faza DALI pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, amenajarea ş i reorganizarea 
Muzeului National al Agriculturii" si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 
ş i anume: 

- valoarea totală  a investiţ iei: 36.011.081,06 lei cu TVA, din care: 
Constructii Montaj (C+M) 29.583.029,10 lei cu TVA. 

- durata estimată  de executie: 36 luni, 
În raportul directiei de specialitate sunt detaliate ş i celelalte date de naturd tehnică  rezultate 

din D.A.L.L. 
Constată nd că  sunt Mdeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma continutul prezentate in protect. 

Tehnoredactat 
Ion Matta 
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RAPORT 

la proiectul de hotArfire pentru aproloarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI ş i 
a principalilor indicatori tehnico-econoinici pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea, 
amenajarea si reorganizarea Muzeului National al Agriculturii" 

Pentru obiectivul: „Consoljdarea, amenajarea ş i reorganizarea Muzeului Na ţ ional al 
Agriculturii", COD SMIS 143370 s-a identificat ea sursd de finan ţ are Programul Operational 
Asistenţă  Tehnic ă  2014- 2020 destinat pregdtirii projectelor de infrastructur ă  in domeniile 
mobilitate urbart ă , regenerare urban ă , infrastructur ă  rutierd de interes judetean, inelusiv 
variantele ocolitoare ş i/ sau drumuri de leg ă tură , centre de agrement/ baze tutistice (tabere 
ş colare) ş i infrastructurd ş i servicii publice de turism, inclusiv objective de patrimoniu cu 
potential turistic, conform prevederilor OUG nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor 
mă suri, preeum i acordarea unui sprijin financiar pentru pregdtirea portofoliului de proiecte in 
domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

În vederea realiz ă rii obiectivului de investi ţ ii propus, a fast elaborat ă  de că tre S.0 
GLOBEXTERRA S.R.L. Documenta ţ ia de Avizare a Lucr ă rilor de Interventiiii , in baza 
Contraetului nr. 31707/2021-F din 28.12.2021 

Implementarea m ă surilor de consolidare, amenaj are ş i reorganizare a cl ă dirii va conduce 
la o mai bun ă  promovare a patrimoniului cultural, ş i cre ş terea activit ăţ ii muzeu.lui prin: 

• Consolidarea imobilui; 
• imbundtdţ irea conditiilor de confort interior; 
• Reorganizarea cl ă dirii in vederea asigură rii spaţ iilor necesare valorific ă rii colec ţ iilor 

muzeului; 
• Asigurarea unei arhitecturi adecvate; 
• Reducerea consumurilor energetice; 
• Reducerea eosturilor de intretinere pentru inc ă lzire i ap ă  caldd menajerd; 
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul ş i consumul de energie; 
• Eficientizarea modalit ă tii de organizare prin ereearea de condi ţ ii optime; 

Având in vedere prevederile art. 9, aim. 4, din HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare 	i 	continutul-cadru 	al 	documenta ţ iilor 	tehnico-economice 	aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice, Documentatia de avizare a 
lucră rilor de interventii se aprob ă  potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/ 2002, cu 
moclifică rile ş i complet ă tile ulterioare, ş i prin Legea nr. 500/2002, cu modific ă rile ulterjoare. 
Conform Documentaţ ia de avizare a luer ă rilor de interven ţ ii elaborată  de cdtre S.0 
GLOBEXTERRA S.R.L, au rezultat urm ă torii indicatori tehnico-economici aferenti investi ţ iei: 



Furtună  Diana 

- Valoare total a luer ă rilor de interventie: 36.011.081,06 lei cu TVA 

- Constructii Montaj (C+M): 29.583.029,10 lei cu TVA 

Durata de executie a obiectivului de investitii propus este de 36 luni 

Prin urmare, având in vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
continutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obieetivelor/proiectelor de 
investiţ ii finanţ ate din fonduri publice, Direc ţ ia de Investi ţ ii si Servici Publice propune 
Consiliului Judeţ ean lalomita aprobarea documenta ţ iei tehnico-economice, faza DALI si a 
principalilor indicatori tebnico-economici pentru obiectivul de investi ţ ii: „Consolidarea, 
amenaj area si reorganizarea Muzeului National al Agriculturii" 

Director Executiv Adjunct, 
STANCIU MARIANA 
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