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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea Hotăreirii Consiliului Jude ţean nr. 201 din 23.11.2017 privind
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investi ţii finanţat
prin Pro gramul National de Dezvoltare Locale/ „Construirea Blocului Operator
din cadrul Spitalului Jude ţean de Urgenţă Slobozia", cu modific ările ulterioare

Consillul Judetean lalomita,
Avancl in vedere:
.2021 a Preşedintelui
- Referatul de aprobare nr. ,9-21010.21-i)din b Consiliului Judetean lalomita;
Examinand:
- Raportul nr.
/6,. 09 .2021 al Directiei Investitil şi Servicii Pub/ice,
A4'4.6in
din
.2021 al Comisiei economico-financiare şi
- Avizul nr.
agricultură;
- Avizul nr.
.2021 al Comisiei de urbanism,
din
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalornita nr.201/23.11.2017 privind aprobarea
cofinarării pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul national de Dezvoltare
Locală "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia",
cu modifică rile aduse prin Hotăreirea Consiliului Judelean lalomita nr.124/07.08.2020 ;

din
.09.2021 privind
Hotărarea Consiliului Judetean lalomita nr.
aprob area devizului general actualizat si a principal//or indicatori tehnico-economici
actualizcli pentru obiectivul de investilli „Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia" ca urmare a atribuirii con tractului de proiectare
.si executie lucrări;
- Con tractul de Finan tare Inregistrat la Consiliul Judetean lalomita cu nr. 3901 din
09.03.2018;
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in conformitate Cu:
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) „si alin. (3) lit. f) din Ordonanto de Urgent ă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completarile
ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pen tru aprobarea
Programului national de dezvoltare locale, / cu modific6rile si complet ările ulterioare;
prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ăril Regionale i Administratiei Pub/ice
nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgent -6 a
Guvemului nr. 28/2013 pen tru aprobarea Programului national de dezvoltare local ă,
republicat, cu modificările i completările ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Dezvolt ării Regionale, Administratiei Pub/ice si
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei objective/or de investitii si
sumele alocate acestora pen tru finantorea Programului de national de dezvoltare local ă,
pentru judetul lalomita, in perioada 2017-2020;
- prevederile Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 93 din 25 august 2021 privind
instituirea unor m ăsuri pen tru derularea Programului national de dezvoltare locale; eta pa a
ll-a şipentru modificarea art. IV On. (1) din Ordonanta de urgent ă a Guvernului nr. 6/2017
pen tru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
m ăsuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri pub/ice;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificările şi
conipletările ulterioare;
- prevederile art. 47 alin. (4) ,si art. 59 Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnicei
iegislotiv ă pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă;
- prevederile art. 45 .,si 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi functionare a
Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hot ărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46
din 30.03.2021, cu modificarile i completările ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgen ţă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificbrile şi completările
ulterioare,
HOTARA5TE
Art. I Articolul 1 la Hotăreirea Consiliului Jude ţean lalomita nr. 201 din 23.11.2017
privind aproborea cofinant ării pentru obiectivul de investitii finantat prin Pro gramul
National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean
de Urgentă Slobozia", cu modific6rile ulterioare se modific ă si va avea urm ătorul cuprins:

prin Programul
„Art. 1 Se aprob ă cofinantorea pentru obiectivul de investitii
National de Dezvoltare Local6 "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului
Judetean de Urgentă Slobozia", cu suma de 2.336.245,10 lei cu TVA din valoarea total(' a
investiVei de 77.168.959,66 lei cu TVA, compus ă din:
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

279.717,30 lei cu TVA— cheltuieli efectuate pern ă la data de 31.08.2021;

- 2.038.527,80 lei cu TVA — valoarea necesar ă pentru finalizarea investitlei."
Art. II Suma specificată la art. 1 va fi asigurat6 din bugetul general at judetului
lalomita.
Art. III Prezenta hot6rare devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunicării.
Art. IV Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ărare va fi
comunicată Directiei investitii şi Servicii Pub/ice, Directiei Buget Finante I lnstitutiei
Prefectului — Judetul lalomita, urm6nd a fi publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean
lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRE$ED1NTE„
MARIAN PAVEL

Avizat

Secretarul General al Juderului lalomiSa
AdriaT.,Robert IONESCU
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REFERAT DE APRO BARE
la proiectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean nr. 201 din
23.11.2017 privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii finantat
prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator
din cad rul Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia", cu modific ă rile ulterioare

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune modificarea Hot ărarii
Consiliului Judeţean m.. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinant ării pentru
obiectivul de investitii finanţ at prin. Programul National de Dezvoltare Local ă. „Construirea
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia", cu modific ările
ulterioare.
Urmare a incheierii de Judeţul Ialomiţ a a acordului contractual nr.16941/2021-L din
14.07.2021 ş i a contractul nr.16943/2021-N din 14.07.2021 privind proiectarea şi execuţia
de lucrări la obiectivul de investi ţ ii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului
Tudeţ ean de Urge* Slobozia", in aplicarea prevederilor art.12 aim (4) din Ordinul nr.
1851/2013 privind punerea in aplicare a Ordonan ţei de Urgenţă. a Guverrmlui nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local, republicat, cu modific ările
completările ulterioare, s-a actualizat devizul general şi s-a supus aprob ării prin hotărarea
consiliului judetean.
Conform prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonama de Urgenţă a Guvernului
nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor m ăsuri pentru derularea Pro gramului
national de dezvoltare local ă etapa a II-a ş i pentru modificarea art. IV aim. (1) din
Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri privind realizarea investi ţiilor finanţate
din fonduri publice„fn situatia in care sumele alocate prin contractele de finanţare
pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se potfinanţa prin program de la hugetul
de stat nu asigură finalizarea i receptionarea obiectivelor de investitli incluse in
Pro gramul national de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot incheia acte aditionale, la
solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, in limita creditelor
de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucră rilor Publice i Administratiei.
Consiliul Jpdeteim laiomita
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Pen tru suplimentarea sumelor alocate beneficiarii Programului National de Dezvoltare
Locala etapa a 11-a pot depune o solicitare de finaryare ), insotita de o nota
justificativ ă, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta."
După actualizarea devizului general necesar realiz ării obiectivului şi actualizarea
devizului pe surse de finantare, respectiv de la bugetul de stat i bugetul local, a rezultat
necesitatea cofinan ţării de la bug etul judetului cu suma de 2.336.245,10 lei cu TVA din
valoarea total a investi ţiei de 77.168.959,66 lei cu TVA, compus ă din:
- 279.717,30 lei Cu TVA— cheltuieli efectuate pan ă la data de 31.08.2021;
- 2.038.527,80 lei cu TV — valoarea necesar ă pentru finalizarea investi ţiei.
In raportul directiei de specialitate se reg ăsesc detaliate datele privind obiectivul de
investitii şi elementele de legalitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului
de hotărare privind modificarea valorii cofinanţării pentru obiectivul de investi ţii finanţat
prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia".
Constatând c ă sunt intru.nite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita aprobarea proiectului de hot ărare in forma si continutul
prezentate in proiect.

PRE$EDINTE
PAVEL MARIAN

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la pro iectul de hoteireire pentru modificarea Hoteireirii Consiliului Judetean lalomita
nr.201/23.11.2017 cu modificeirile ulterioare, privind cofinanfarea pentru obiectivul de
investirii finanţat prin Pro gramul National de Dezvoltare Localei : "Construirea Blocului
Operator din cadrul Spitahdui Judefean de Urge* Siobozia" , ca urmare a atribuirii
contractului de proiectare şi executle lucreiri
Dintre priorităţile de dezvoltare ale Judetului Ialomi ţa,-una dintre cele mai imp ortante
este modernizarea infrastructurii sanitare prin realizarea de facr ări in unităţile sanitare, pentru
asigurarea accesului egal la serviciile de s ănătate.

În urma realizarii obiectiv-ului de investiţii "Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitahdui Jude ţean de Urge* Slobozia" se va imbunătăţi calitatea serviciilor medicale
oferite, va ere şte gradul de confort al pacien ţilor şi accesibilitatea personaelor cu handicap ,
totodată se va mări gradul de igien ă şi eel al controlului microbian.
Avănd in vedere :
o Hotărkea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.201/23.11.2017 cu modific ările

o

o
o
o
o

aduse prin Hotărarea Consiliului Judeţean Ialomita nr.124/07.08.2020 privind
aprobarea cofinaţării pentru obiectivul de investitii finan ţat prin Programul
national de Dezvoltare Local ă "Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia";
Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ării Regionale, Administratiei Publiee
şi Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de
investitii şi sumelor alocate acestora pentru finanţarea Programului National de
Dezvoltare Local ă pentru Judeţul Ialomiţa, in perioada 2017-2020;
Prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Local ă, cu modificările i completările ulterioare;
Prevederile Leg-ii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modific ările
completările ulterioare;
Prevederile art. 173, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul
administrative, cu modific ările şi completările ulteriore;
Prevederile art.10 alin (6) din Ordin. Nr.1851/2013, privind punerea in aplicare a
O.U.G. nr.28/2013- confor c ărora: in vederea ineheierii contractului de finan ţare
rnultianual, pentru obiectivele de investitii in continuare, Consiliul Jude ţean
Ialomiţa , in calitate de beneficiar trebuie s ă transmită Ministerulai Dezvolt ării
Regionale şi Administratiei Publice (actual M.L.P.D.A.) documente care s ă
consmul JurieteAn falomita
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prezinte stadiU1 fizic realizat, devizul general actualizat şi/sau devizul general
pentru lucrările rest de executat, defalcate pe categorii de lucr ări şi categorii de
cheltuieli,hot ărdrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizati,
hotărdrea Consiliului Judetean de asigurare a finant ării pentru categoriilor de
cheltuieli care nu se finan ţează de la bugetul de stat prin program, prev ăzute la
art.8 alin. (3) din Ordinul mai sus amintit, precum i contractele de achizi ţii
publice, inclusive actele aditionale incheiate;
o Prevederile Ordonantei de Urge* m-.93 din 25.08.2021 art.1 aim. (1) şi(2) „in
situaţia in care sumele alocate prin contractele de finan ţare pentru decontarea
eategoriilor de cheltuieli care se pot finan ţa prin program de la bugetul de stat nu
asigură finalizarea şi recepţ ionarea obiectivelor de investitii incluse in Pro gramul
national de dezvoltare local ă etapa a II-a, se pot incheia acte aditionale, la
solicitarea beneficiarului, prin care se suplimenteaz ă sumele alocate, in limita
creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice şi
Administratiei. Pentru suplimentarea surnelor alocate beneficiarii Programului
National de Dezvoltare Local etapa a II-a pot depune o solicitare de finantare,
insotită de o notă justificativ ă, in tennen de 30 de zile de la data intr ării in vigoare
a prezentei ordonante de urgent ă.
o Circulara Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice şi Administratiei
nr.102902/ 27.08.2021, potrivit c ăreia in 30 de zile de la intrarea in vigoare a
Ordonantei de Urgent ă nr.9312021 — beneficiarii Programului pot transmite o
solicitare de finantare in vederea supliment ării sumelor alocate de la bugetul de
stat, insotit ă de : HO de aprobare a indicatorilor tebnico-economici actualizati,
HCJ de asigurare a finant ării cheltuielilor care nu stint eligibile, Devizul General
aetualizat i Devizul General Pt lucr ări rest de executat, Not ă justificativă prin
care s ă se justifice necesitatea supliment ării sumelor de la bugetul de stat,
Declaralie pe proprie r ăspundere conform c ăreia obiectivul de investitii pentru
care se solieită fonduri este acela şi cu cel inclus in Program.
S-a actualizat devizul general compus din :
o Deviz general privind cheltuielile necesare realiz ării obiectivului de investitii
dup ă semnarea Contractului de „ Proiectare pen tru expertizare tehniat ,

intocntire pro/eel tehnic, delta de executie, documentatii necesare pentru
oblinerea avizelor, acordttrilor si autorizatii (DTA C) aferente obiectivului de
investitii, documentatie „as-built", servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului si executia lucrarilor, in cadrul proiectului "Construirea
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia"
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Deviz general privind cheltuielile necesare realiz ării obiectivalui de investitii
"Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judelean de Urgenlii
Slobozia", defalcate pe surse de fina,ntare - Buget de Stat! Buget Local.

În urma actualiz ării deviz-alui general dup ă semnarea contractului de Proiectare şi
Executie Lucr ări, valoarea total ă a investiţiei "Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judelean de Urgentii Slobozia" s-a modificat de la 77.408.733,93 tel cu TVA — la
77.168.959,66 lei cu TVA, din care Constractii Montaj (C+M) : 30.729.684,01 lei cu TVA
intnicat cheltuielile eligibile prin Programul National de Dezvoltare Local ă
(PNDL) Etapa II sunt in valoare de 74.832.714,56 lei cu TVA, este necesar ă modificarea
cofinant ării.
Avand in vedere cele men ţionate , supunem spre aprobare modificarea cofinant ării
Judetului lalomita pentru realizarea obiectivalui de investi ţii "Construirea Blocului Operator
din cadrul Spitalului Judefean de Urge* Slobozia" de la 24.098.544,14 lei cu TVA
(aprobat ă prin H.C.J nr.124107.08.2020) la 2336245,10 lei cu TVA
compusă din :
297.717,30 lei cu TVA - cheltuieli efectuate 'Add la data de 31.08.2021;
2.038.527,8 lei cu TVA - valoare necesar ă pentru finalizarea
Fat de cele mentionate anterior este necesar ă supunerea spre dezbatere şi aprobare a
proiectului de hot ărăre in forma şi continutul prezentat.
Anex ăm prezentalui raport Devizul General actualizat şi Devizul defalcat pe surse de
finantare (buget de stat şi buget local).
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