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H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție 
lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 27990/2021 - Z din 19.11.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 112/16.10.2018 privind aprobarea 
aprobarea documentației tehnico – economice, faza  Documentație de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia”; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 184/01.10.2021  privind actualizarea 
devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea 
coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”; 
 - contractul de lucrări nr. 16360/03.08.2020; 
 - Dispozițiile de șantier emise în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”; 

- Raportul de specialitate nr. 28004/2021 - R din 19.11.2021 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice;   
 - Avizul nr. 28412/2021 - F din 24.11.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 28215/2021 - P din 23.11.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
             - prevederile Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor,   
Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace şi izolate, Operațiunea A Ambulatorii; 
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare;  
 - prevederile Ordinului nr. 1336/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței 
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea 
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prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție 
publică/contractele sectoriale  de lucrări finanțate prin POR 2014-2020; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 
 - prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1 Se aprobă devizul general actualizat cu coeficienții de ajustare, potrivit 
dispozițiilor de șantier, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați cu coeficienții de 
ajustare, potrivit dispozițiilor de șantier, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”, după cum urmează :  
 a)  valoarea totală a investiţiei : 20.432.901,24 lei cu TVA, din care    
  Construcții Montaj (C+M) 17.332.965,55 lei cu TVA,  

b) perioada de execuție :                           24 luni. 
 
Art.3 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției Buget 
Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al 
Judeţului”. 

 

                   PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                                Adrian Robert IONESCU 
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