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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR.

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la
obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Oraşul de Floci”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Vb /2021 - 4 din A..01.2021 al Preşedintelui Consiliului

Județean Ialomiţa,

Examinând :

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea
documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici la

obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentuluiistoric Oraşul de Floci”;
- Raportul de specialitate nr. /49Zj2024--F /<%0.9 1.2021 al Direcţiei Investiţii și Servicii
Publice;
- Avizul nr.
/202] - ___ din
01.202] al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.

/2021 -

din

.01.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediuluişi turism,
În conformitate cu:

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. ) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri
publice;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările

ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privindfinanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;

- prevederile Resulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,

aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 3 din 19.01.2017,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lita) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
ArtZa articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind
actualizarea documentaţiei tehnico-econornice, faza DA.Ll. şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul
de Floci”, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Cod FP -07-06, vers. 1

"Art.2 a) valoarea totală a investiţiei: 13.818.121,0Dlei cu TVA, din care Construcţii Montaj
(C+M) 11.525.360,78 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre ”.
Art.II Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe site-ul

Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului ”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul general aljudețului Ialomița

Adrian-Robert IONESCU
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Cod FP -07-06, vers.l
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REFERAT DE APROBARE

Ia proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița
nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.L. şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitarea și punerea în

valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomita se propune aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea
documentaţiei tehnico-economice, faza DA.LI şi a principalilor indicatori tehnico-economnici la
obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”.
Situl arheologic Oraşul de Floci este catalogat ca sit arheologic prioritar, de interes naţional, înscris în
Lista monumenteloristorice ca aşezare urbană medievală (sec. XV-XVIII), fiind, totodată, inclus și în
Programul european "Reabilitarea patrimoniului nostru european comun”, ca urmare a importanței
sale cultural-istorice. În vederea punerii în valoare turistică a acestuia, încă din anul 2016 aufost
demarate procedurile legale pentru obținerea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5, reuşindu-se semnarea contractului de finanţare în
prima parte a anului 2019.
Urmare licitaţiilor publice demarate pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, s-a
„constatat că valoarea estimată a lucrărilor nua fost una în concordanță cu piața în domeniu, ceea ce

determina ca la procedurile de licitaţii nu au participant ofertanţi. Ulterior, a fost organizată de 4 ori
licitația publică pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuţie de lucrări pentru acest obiectiv de
investiții, de 3 ori nefiind depusă nicio ofertă, iar ultima oară fiind înregistrată o ofertă neconformă.
Această situație a impus actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,
luându-se în calcultoate modificările legislative din domeniul construcțiilor.
În raportul direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi în Devizul general ce însoțește proiectul de hotărâre sunt prezentate detaliat, pe capitole şi
subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi punerea în
valoare a monumentului istoric Oraşul de Floci”.

Proiectul de hotărâre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Codul administrativ
aprobat prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, prin Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterigare, și Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului

Judeţean Ialomiţa,

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proieci.
Consiliul Judetean Ialomita

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
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RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 136/24.08.2017privind actualizarea

documentaţiei tehnico-economice, faza DALiși a principalilor indicatori tehnico-economici

la obiectivul de investiții : „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric

Oraşul de Floci”, Cod SMIS 117124.

Pentru obiectivul: "Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de
Floci”, COD SMIS 117124 s-a identificat ca sursă de finanțare Programul Operaţional Regional
2014 - 2020, axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. 5.1: Impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea, protejare şi valorificarea patrimoniului culturalşi a identităţii culturale.
În vederea realizării obiectivuluide investiţii propus a fost elaborat de către SC E-Achiziţii
Consultanţă Online S.R.L, P.U.Z. şi D.A.L.I., în baza Contractului nr. 1843/14.04.2016.
Prin HCJ ar. 136/24.08.2017 a fost aprobată documentaţia tehnico — economicăşi principalii
indicatori tehnico-economicifaza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții maisus precizat.

După obţinerea finanțării

în urma

semnării

Contractului

de finanţare nr.

3.995/05.04.2019 au fost demarate procedurile pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare,
procedură reluată de 4 ori la care nua participatnici un ofertant, de 3 ori procedură de licitaţie
proiectare cu execuţie la care nu au fost depuse oferte şi o procedură de proiectare cu execuţie la
care a fost depusă o ofertă neconformă.
La ultima procedură de achiziţie s-a primit un punct de vedere a unui potenţial ofertant
care precizează că lucrările sunt subevaluate fără să se ţină seama de modificările legislative
intervenite de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici.
În aceste condiţii s-a impus actualizarea
Devizului general pentru obiectivul de

investiţii în concordanţă cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul — cadru al
documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din

fonduri publice, ţinând cont de modificările legislative aduse în domeniul construcţiilor prin
adoptarea OUG nr. 114/28.12.2020, de evoluţia cursului de schimb leu/euro (4,5744 lei/euro în
luna iunie 2016 față de 4,8636 lei/euroîn luna dec. 2020), de modificările de cote, taxe apărute
în această perioadă, etc.

În urma anunţului de achiziție directă cu privirela actualizarea devizului general pentru

obiectivul de investiții „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de
Floci” societatea SC Devize & Info SRL a actualizat devizul general şi devizele pe obiecte în
baza contractului de prestări servicii nr. 28557/2020-C din 29.12.2020.
Totodată având în vedere prevederile art. 10, alin. 4, din HG

nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, devizul general la faza DALI

se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei ori de câte ori este necesar. Necisitatea a
apărut datorită modificărilor legislative mai sus enumerate.
Conform Devizului general actualizat de către SC Devize & Into S.R.L. au rezultat următorii
indicatori tehnico-economici.
qppValoaretotală a investiţiei: 13.818.121,00 lei cu TVA,
„Din care C+M: 11.525.360,70 lei cu TVA

Creşterea totală de valoare este de 1.735,950,00 lei cu TVA,față de valoarea devizului general
aprobat prin HCJ nr. 136/24.08.2017 de 12.082.171,00 lei cu TVA.
Creşterea de valoare este justificată do către prestator ca urmare a modificărilor

legislative, respectiv OUG114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene, ce a condusla creştereasalariului minim.
De asemenea datorită majorării prețurilor materialelor ca urmare a evoluţiei cursului de
scjhimb leu/euro, modificări de cote, taxe apărute în perioada august 2017 — decembrie 2020.

Prin urmare, având în vedere prevederile Legii 273/2006 a finanțelor publice locale,
propunem Consiliului Judeţean Ialomița aprobarea devizului general și a devizelor pe obiecte

actualizate rezultate în urma actualizării pentru realizarea obiectivului de investiţii

„Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de Floci”, Cod SMIS
117124, prin modificarea în mod corespunzător a HCJ nr. 136/24.08.2017 pe care o atașăm.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristian VLAD

Întoemit:

Șerban Ana

