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PROIECT DE HOTĂRA'RE NR.
privind modificarea Hoteireirii Consiliului Judetean nr. 203 din 23.11.2017 privind aprobarea
cofinantării pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare
Locală „MODERNIZARLA ŞI DOTAREA INCINTEI SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA SLOBOZIA", cu modificeirile ulterioare
Consiliul Judetean Ialornita,
Av ănd lii vedere:
- Referatul de aprobare nr. 62ot M /2021-6 din
.09.2021 al Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita,Examineind:
- Raportul nr. .L2160 /2021-T din
.09.2021 al Directiei Investitii şi Servicii
Publice;
din
/2021.09.2021 al Comisiei economico-financicire şi
- Avizul nr.
agricultură;
- Avizul nr.
/2021din
.09.2021 al Cornisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului şi turism;
- Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 203 privind aprobarea cofinantării pentru
obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Localei „Modernizarea şi
dotarea incintei cleidirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia;
- Hotăreirea Consiliului Judetean Ialomita nr.
din
.09.2021 privind
aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati
pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA ŞI DOTAREA INCINTEI SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENT4 SLOBOZIA", ea urmare a atribuirii contractului de proiectare
executie lucreiri;
- Contractul de Finaryare inregistrat la Consiliul Judetean Ialornita cu nr. 3902 din
09.03.2018;
In conformitctte cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit, b) şi aim. (3) lit. j) din Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificei rile si complet ările ulterioare;
prevederile Ordonanlei de Urgentei a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locală, en modific ările i completeirile ulterioare;
prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regionale şi Administratiei Publice
nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Pro gramului national de dezvoltare iocală, republicat, cu modificeirile
şi eompletările ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Dezvolteirii Regionale, Administratiei Pub lice şi Fondurilor
Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate
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acestora pentru finantarea Programuluide national de dezvoltare locală, pentru judetul Ialomita,
în perioada 2017-2020;
- prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 93 din 25 august 2021 privind
instituirea unor mcisuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locald etapa a II-a si
pen tru modificarea art. IV aim. (1) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 6/2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pen tru stab ilirea unor mdsuri privind
realizarea investitiilor finantate din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile şi
completdrile ulterioare;
- prevederile art. 47 alin. (4) si art. 59 Legii nr. 24/2000 privind normeie de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd;
- prevederile art. 45 si 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judetean Ialomita, apro bat prin Hoteirdrea Cons iliului Judelean Ialomita nr. 46 din
30.03.2021, cu modificarile i completeirile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (I) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile şi completdrile ulterioare,

HOTifRi sSiTE
Art. l Articolul 1 la Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 203 din 23.11.2017 privind
aprobarea cofinantdrii pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de
Dezvoltare Locald „Modernizarea şi dotarea incintei clddirii Spitalului Judetean de Urgentd
Slobozia", cu modificdrile ulterioare se modified şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 Se aprobd cofinantarea pentru obiectivul de investipi finantat prin Programul
National de Dezvoltare Locald " Modernizarea şi dotarea incintei clddirii Spitalului Judetean de
Urgentd Slobozia", cu suma de 1.991.755,08 lei cu TVA din valoarea totald a investiliei de
69.391.388,12 lei cu TVA, compusd din:
- 307.098,77 lei cu TVA — cheltuieli efectuate pad la data de 31.08.2021;
- 1.684.656,31 lei Cu TVA — vcdoarea necesard pentru finalizarea investitiei."
Art. II Suma specificatd la art. 1 va fi asiguratei din bugetul general al judetului Ialomita.
Art. III Prezenta hoteirare devine obligatorie si produce efecte de la data comunicdrii.
Art. IV Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotărdre va fi
comunicatd Directlei Investitii ş i Servicii Pub/ice, Directiei Buget Finante si Institufiei Prefectului
— Judetul Ialomita, urmând a fi publicca pe site-ul Consiliului Juderean Ialomi,ta, sectiunea
"Monitorul Oficial al Judetului".
PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL
Avizat,
Seeretarul General at Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
a.
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REFERAT DE APROBARE
la projectui de hot ărdre privind modjficarea Hot ărdrii Consiljului Judetean nr. 203 din
23.11.2017 privind aprobarea cofinant ărji pentru objectival de investitii finantat
prin Program iii National' de Dezvoltare Local ă „Modernizarea ,yi dotarea incintei
clădirii Spitalului Judelean de Urgent(' Slobozia", ea modific ările ulterioare

Prin proiectul de hotăreire supus dezbaterii se propune modificarea Hotăreirii
Consiliului Judelean nr. 203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanteirii pentru
obiectivul de investitii finantat prin Pro gramul National de Dezvoltare Localei
„Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia", cu
modific ările ulterioare.
Urmare a incheierii de Judetul Ialomita a acordului contractual nr.20099/2020-A
din 17.09.2020 si a contractul nr.20101/2020-J din 17.09.2020 privind proiectarea şż
executia de lucreiri Ia obiectivul de investitii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia", in aplicarea prevederilor art.12 alin (4) din
Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea in aplicare a Ordommtei de Urgentei a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Prograrnului national de dezvoltare local, republicat, Cu
modific ările i completările ulterioare, s-a actualizat devizul general si s-a supus
aprobării prin hotăreirea consiliului judetean.
Conform prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului
nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor meisuri pentru derularea Programului
national de dezvoltare locală etapa a II-a şi pen try modificarea art. IV alin. (1) din
Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precurn şi pen tru stabilirea unor meisuri privind realizarea investitillor
finantate din fonduri pub/ice: situatia in care sumele alocate prin contractele de
finantare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanta prin program de
bugetul de stat nu asigurii finalizarea i receprionarea obiectivelorde investitii incluse
in Programul national de dezvoltare locald etapa a II-a, se pot incheia acte aditionale, la
solicitarea heneficiarului, prin care se suplimenteaz ă sumele alocate, in limita creditelor
de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucreirilor Pub/ice Administratiei.
Pentru suplimentarea sumelor alocate beneficiarii Pro gramului National de Dezvoltare
Cons iul Judetean lalomita
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Localc7 etapa a 1I-a pot depune o solicitare de finantare (.....), insotitei de o notă
justificativei, in termen de 30 de zile de la data intreirii in vigoare a prezentei ordonante de
urgentă."
Dupd actualizarea devizului general necesar realizării obiectivului i actualizarea
devizului pe surse de finantare, respectiv de la bugetul de stat şi bugetul local, a rezultat
necesitatea cofinangirii de la bugetul judetului Cu surna de 1.991.755,08 lei cu TVA din
valoarea totalet a investitiei de 69.391.388,12 lei cu TVA, compus ă din..
- 307.098,77 lei cu TVA — cheltuieli efectuate pân ă la data de 31.08.2021;
- 1.684.656,31 lei cu TV — vcdoarea necesar ă pentru finalizarea investitiei.
In raportul directiei de specicditate se regăsesc detaliate datele privind obiectivul de
elementek de legcditate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului
de hotărăre privind modificarea valorii cofinantării pentru obiectivul de investitii finantat
prin Programul National de Dezvoltare Locală „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii
Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia".
Constateind că sunt intrunite condiflik de necesitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita aprobarea proiectului de hotărăre in forma si continutul
prezentate in pro iect.

PREsSEDINTE
PAVEL MARIAN

Redactat
Tudorache Emilia
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RAPORT
la proiectul de hotclrdre pentru modificarea Hoteirdrit Consiliului Judefean
lalornita nr.203723.11.2017 cu modificdrile ulterioare privind aprobarea cofinanteirit
pentru obiectivul de investifii finanţat prin Pro gramul National de Dezvoltare Locala :
„MODERNIZAREA ŞI DOTAREA INCINTEI CLXDIRII SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENŢA SLOBOZIA" , ca urnwtre a atribuirii contractului de
proiectare i execufie iucrciri

Dintre-prioritătile de dezvoltare
una dintre cele mai
imp ortante este modemizarea infrastructurii sanitare prin realizarea de luer ări in unitătile
sanitare, pentni asigurarea accesului egal la serviciile de s ănătate.
În unna realizarii obiectivalui de investitii se va imbun ătăti calitatea serviciilor
medicale oferite, va creşte gradul de confort al pacientilor şi aceesibilitatea personaelor
cu handicap , totodat ă se va mări gradul de igienă i cel al controlului microbian.
Având in vedere :
o HotărArea Consiliului Judetean Ialomita nr.203/23 .11.2017 cu
modificările aduse prin Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita
nr.126/07,08,2020 privind aprobarea cofinatării pentru obiectival de
investitii finantat prin Pro gramul National de Dezvoltare Locald
„MODERNIZAREA
ŞI DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRII
SPITALULUI JUDE ŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA"
o Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei
obieetivelor de investitii şi sumelor alocate acestora pentru finantarea
Programului National de Dezvoltare Local a- pentru Tudetui Ialomiţa, in
perioada 2017-2020;
o Prevederile O.U.G. m-.28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Local ă, cu modificările şi completările ulterioare;
o Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publiee locale, cu
modificările şi complet ările ulterioare;
o Prevederile art. 173, gin (1) lid)) din O.U.G. m. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modific ările i complet ările ulteriore;
o Prevederile art.10 alin (6) din Ordin. Nr.1851/2013, privind punerea in
aplicare a O.U.G. m..2872013- eonfor c ărora: in vederea incheierii
contractului de finantare multianual, pentru obiectivele de investi ţii in
continuare, Consiliul Judetean Ialomita , în calitate de beneficiar trebuie s ă
transmită Ministerului Dezvolt ării Regionale i Administratiei Publiee
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(actual M.L.P.D.A.) documente care s ă prezinte stadiul fizic realizat,
devizul general actualizat şi/sau devizul general pentru lucr ările rest de
executat, defalcate pe categoril de luer ări şi categorii de cheltuieli,
hotărărea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualiza ţi,
hotărarea Consiliului Judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriilor
de cheltuieli care nu se finan ţează de la bugetul de stat prin program,
prevăzute la art.8 alin. (3) din Ordinal mai sus amintit, precum şi
contractele de achizi ţii publice, inclusive actele adiţ ionale incheiate;
o Prevederile Ordonanţei de Urge* nr.93 din 25.08.2021 art.1 alin. (1) şi(2)
„in situaţia in care sumele alocate prin contractele de finan ţare pentru
decontarea categoriilor-de cheltuieli-eare-se-pot-finan ţa prin program de-la
bugetul de stat nu asigur ă finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de
investiţii incluse în Programul national de dezvoltare loeal ă etapa a II-a, se
pot incheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se
suplimentează sumele alocate, in limita creditelor de angajament aprobate
Ministerului Dezvolt ării, Luerărilor Publice şi Administraţiei. Pentru
suplimentarea sumelor alocate beneficiarii Programului Na ţional de
Dezvoltare Local ă etapa a II-a pot depune a solicitare de finan ţare, insoţită
de a notă justificativ ă, în termen de 30 de zile de la data intr ării in vigoare
a prezentei ordonan ţe de urgenţă.
o Circulara Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Administraţiei
nr.102902/ 27.082021, potrivit c ăreia in 30 de zile de la intrarea in vigoare
a Ordonanţei de Urgent ă nr.93/2021 - beneficiarii Programului pot
transmite o solicitare de finan ţare in vederea supliment ării sumelor alocate
de la bugetul de stat, inso ţită de : HO de aprobare a indicatorilor tehnicoeconornici actualizati, I-ICJ de asigurare a finan ţării cheltuielilor care nu
sunt eligibile, Devizul General actualizat i Devizul General pt lucr ări rest
de executat, Not ă justificativ ă prin care s ă se justifice neeesitatea
suplimentării sumelor de la bugetul de stat, Declara ţie pc proprie
răspundere confoun c ăreia obiectivul de investi ţii pentru care se solicit ă
fonduri este acelasi cu cel inelus in Program.
•

S-a actualizat devizul general campus din :
o Deviz general privind cheltuielile necesare realiz ării obieetivalui de
investiţii;
o Deviz general privind cheltuielile neces are realiz ării obiectivului de
investiţii , defalcat pe surse de finantare Buget de Stat/ Buget Local.

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

CEIMMO MANAtltiMENTEPISTEll

/SO tWal

web: www.cicnetro

siobozia _ Pia0 Revoiutlei Nr.

e-maii: cji@cicnetro

in urma actualizării devizului general valoarea total ă a investitiei s-a modificat
de la 76.619.295,72 lei cu TVA — la 69.391.388,12 lei cu TVA din care Constructii
Montaj ( C+M) :40.918.909,45 lei cu TVA

intrucăt valoarea cheltuielilor eligibile prin PNDL etapa II este de 67.399.633,04
TVA,
este neeesară modificarea cofinant ării.
lei cu
Avand in vedere cele menţionate , supunem spre aprobare modificarea
eofinant ării Judetului Ialomita pentru realizarea obiectivului de investitii
„MODERN1ZAREA $1 DOTAREA INCINTEI CL ĂDIRII SPITALULIII
,TUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA" de la 17.473.126,31 lei cu TVA la
1.991.755,08 lei cu TVA, compus ă din :
307.098,77 lei cu TVA - cheltuieli efectuate până la data de 31.08.2021;
1.684.656,31 jei cu TVA valoare necesară pentru finalizarea investitiei..
-

Fată de cele mentionate anterior este neeesar ă supunerea spre dezbatere
aprobare a proiectului de hotărAre in forma şi continutul prezentat.
Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat şi Devizul defalcat pe surse
de fmanţare (buget de stat şi buget

Director Exeeutiv,
Vlad Cristian
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