
ROMANIA 

..,....—.:..,....... ._-„,......,.....,..--„--- 
RI 0 M A N R A 

. CONSILIUL JUDETEAN PLO ARTA 

VI-RARE ., 241 9,11 9 lb 

	

, 	 IlernIFar a MED F 1E:A4E.  
' 20a_kma if „Zilla,, 
? 	 .............., 

RIFFSIMIt X rk,.,, 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Plata Revolutiet Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  
e-rnall: ccicnetro 

PROJECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
privind modificarea Hot ă rdrii Consiliului Judetean Ialotnita nr. 139 124.08.2017 

privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Reabilitarea tnonumentului istoric ş i  de arhitectur ă  
Conacul Bolomey" ş i a cheltulelilor legate de proiect, cu modific ă rile ulterioare 

Consiliul JudeMan 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	.2#72021-  7   din  1,  62-  .2021 al Preş edintelui 

Consiliului Judeţ ean Icaomiţa; 
Examinand: 
- Hotdrcirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr, 139 din 24.08.2017 privind aprobarea 

realizdrii proiectului „Retibilitarea monumentului istoric ş i  de arhiteeturd Conacul .Bolomey", cu 
modificdrile ulterioare; 

- Hotcirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 	/ 	.12.2021 privind aprobarea 
devizului general actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţ i, faza de 
execu ţ ie ş i aplicare a coeficienţ ilor de ajustare, pentru realizarea obiectivului de invest iţ ii 
„Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitecturd Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932; 

- Contractul de finanţare nr. 3827/22.02.2019 pentru implementarea proiectului 
„Reabilitarea monumentului istorie ş i de arhitecturd Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932; 

- Adresa nr. 22461 din 26.11.2021 aAgen ţ iei pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia, 
inregistratd la Consiliul Judeţ ean Ialomita sub nr. 28846/2021-H din 29.11.2021; 

Raportul nr. 	311 /2021 - F-  din  /4, (2)  .2021 al Direcţ iei Investi ţ ii i Servicii 
Pub lice; 

Avizul nr, 	12021- 	 din 	.2021a1 Comisiei economico-financiare ş i 
agrieulturci; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei de urbanism, tunenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 

In conformitate cu: 
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritard 5 - Imbundtdlirea mediului 

urban ş i conservarea, protecţ ia i valorificarea dui-abaci a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţ ii 5.1- Conservarea, protejcirea, promovarea yYj dezvoltarea patrimoniului natural ş i cultural, 
Apel de pro iecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dundrii - Aria prioritarei 3 - Promovarea culturii ş i a turismului, 
contactelor directe i'ntre oameni, din cadrul Programului Operaţ ional Regional 2014-2020; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. .f) din Ordonanţa de Urgenţd a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finankle publice  locale, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind 
normek de tehnicd legislativd pentnt elaborarecz actelor normative, republicatd, cu modificdrile ş i 
completdrile ulteriocire; 
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- prevederile art. 45 si 47 din Regulcunentul de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului 
Judelean lalomi ;a, ctprobat prin Hoteirdrect Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificdrile i completdrile ulterioare, 

In  temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HO  T4R Ă sSTE: 

Art.I Horcirdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa Ialomita nr. 139724.08.2017 privind 
aprobctrea realiză rii proiectului „Reabilitctrea monumentului istoric si de arhitecturd Conacul 
Bolomey" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificeirile ulterioare, se modified' dupd C11712 

urmeazd: 
1. Articolul 2 se modified si va avea urrncitorul cuprins: 
"(1) Se aprobei valoarea totald a proiectului prevdzut la art. 1 in cuantum de 29.396.274,49 

lei Cu TVA. 
(2) Se aprobd valo area totald eligibild a proiectz,dui prevdzut 	art.] in cuan turn de 

21.510.819,05 lei cu TVA. 
(3) Se aprobd contribuţ ia proprie a Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a la finantarea proiectului, 

in valoare de 8.315.671,82 lei cu TVA, compusd din 430.216,38 lei cu TVA, reprezentdnd 2% din 
valoarea totald eligibild a proiectului si 7.885.455,44 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile. Asistentct 
financiard nerambursabild solicitcaci este in sumei de 21.080.602,67 lei cu TVA." 

(4) Consiliul Judetean Ialomita se angajeazd să  finanteze din bugetul judefului Ialomita 
toate costurile neeligibile ş i conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele fînanciare 
necesare irnplernentă rti pro iectului in conditille ramburseirii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judetean ş i costurile neeligibile prevdzute la alin. (1), (2) si (3) 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevdzut in anexa nr. I care face parte integrantd din 
prezentct hoteirdre." 

2. Anexele nr. I si 2 se modified si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte 
integraraci din prezenta hotdrcire. 

Art.H Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomita sei semneze, in rannele ş i 
pentru Judeţul Ialorniţ a, documentatia aftrentei proiectului prevdzut la art. I, in situaţ iile 
menţ ionate in Ghidul solicitantului ş i in Declaraţ ia de angajament, preveizutd în anexa nr. 2 care 
face parte integrantei din prezenta hotardre. 

Art.HI Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţ iei Investitii ş i Servicii Publice, Direcţ iei Buget 
Finanţ e ş i Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Pcitrimoniu, ş i spre stiintd, Institutiei Prefectului — Judelul Ialomita, 
urmcind a fi publicatd pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialorniţ a, sectiunea "Monitorul Oficial at 
Judetului". 

PREsVEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Juderului Ia ĺomiţ a  

Adrian Robert IONESCU 



Anexa nr. 1 
la Hofearea CI Ialomiţ a nr. 	din 	2021 
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Anexa nr.2 
la Hot ă rkea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2021 

Programul Opel'Oonat Regional 2014-2020 
Model B 5.1 

Prioritatea de investi ţ it 5.1 - Conservarea, protejarea, prornovarea ş i dezvoltarea patrimoniului natural ş i cultural 

Declaratie de angajament 

Subsemnatul MARIAN PAVEL, CNP 	 _ 	, posesor a C.I. seria _ 	nr. 	etiberat de 
SPCLEP Stobozia, in calitate de reprezentant legal at Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul 
lalomita 

pentru proiectul Reabilitarea monumentutui istoric Si  de arhitectura Conacut Batomey pentru care 
am depus prezenta cerere de finantare 

Mă  angajez: 

asigur contributia proprie respectiv 430,216.38 lei, reprezent ă nd 2% din valoarea 
eligibilă  a proiectului; 

S ă  finarytez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; 

S5 asigure resursele financiare necesare imptement ă rii optime ale proiectului in conditiile 
ramburs ă rii ulterioare a chettuielitor eligibile din instrumente structurale; 

55 prezint, la momentul contract ă rii, hot ă ră rea de aprobare a proiectutui in conformitate 
cu uttimul buget rezultat în urma evalu ă rii tehnice i financiare in care se mentioneaz ă  
sumete ce imptic ă  contributia solicitantului la chelteuieti eligible si neeligible aferente 
proiectului; 

S. mentin proprietatea obiectivului de patrimoniu l  ş i natura activit ă tii pentru care s-a 
acordat finantare ş i să  nu gajez sau ipotechez bunurile achizitionate din finantarea 
nerambursabilS, pe o perioad ă  de cel putin 5 ani de la efectuarea pl ă tii finale; 

Sä respect, pe durata preg ă tirii proiectutui ş i a implement ă rii acestuia, prevederile 
legislatiei in domeniul egalit ă tii de ş anse, gen ş i nediscriminare, protectiei mediului, 
eficientei energetice ş i achizitiilor publice; 

S ă  asigur accesibilizarea corespunz ă toare a spatiutui object at proiectului, prin 
mentionarea in cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale, inclusiv GP 088-03 - M ă suri Specifice pentru 
Accesul Persoanelor cu Handicap ta Monumentele lstorice ş i europene aplicabite In vigoare 

Să  respect, pe perioada de valabilitate a contractului, conditia de a nu fi fost g ă sit 
vinovat, printr-o hot ă rare judec ă toreasc ă  definitivă , pentru comiterea unei fraude/ 
infractiuni referitoare la obtinerea ş i utilizarea fondurilor europene ş i/sau a fonduritor 
publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile si cornpletă rile ulterioare; 

Să  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment  on modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea conditillor de etigibilitate aplicabile mentionate in Ghidul 
solicitantului (general si specific) in termen de col mult 5 zile lucr ă toare de la tuarea la 
cunostint ă  a situatiei respective; 

Ca WA La sf ă rş itul perioadei de implementare a proiectului, s ă  realizez activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu; 

Acest paragraf se va mentine numai in declaratia de angajament a partenerutui care are in proprietate/ drept de 
adminIstrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectut cererii de finanpre 



Obiectivut de patrimoniu va fi inclus total sau partial in circuitul public la data finaliz ă rii 
implementSrii prolectutui. 

MARIAN PAVEL 

[semnă tura reprezentantului legal al solicitantuluij 
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Nr.30 2,P,7-  12021-X   din4 /2-.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la prolectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Cousiliului Judetean Ialomita 

ur. 139124.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Reabilitarea monumentului istoric ş i  
de arhitectur ă  Conacul Bolomey" i a cheltuielilor legate de project, cu modific ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean falomita se propune 
modificarea Hot ă r ă rii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii 
proieetului „Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolorney" ş i a cheltuielilor 
legate de proiect, Cu modific ă rile ulterioare. 

Proiectul de hot ă rare se eireumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonan ţ a de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, Legea in% 24/2000 
privind normele de tehnic ă  legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicat ă  ş i Regulamentul 
de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 

In vederea implement ă rii proiectului an fast incheiate mai multe contracte in vederea asigur ă rii 
unor servicii, respectiv pentru servicii management de proiect, audit financiar ş i dirigentie de ş antier, 
precum ş i contractul de executie de luer ă ri., 

Conform prevederilor legislative ş i ale contractului de executie antreprenorul a solicitat ajustarea 
pretului contractului pentru acoperirea cre ş terii costurilor pe care s-a fundamentat pretul contractului 
potrivit formulei de ajustare prev ă zută  de Instructiunea nr. 1/2011 a Agen ţ iei Nationale pentru Achizi ţ iile 
Publice. 

La solicitarea Consiliului Judetean lalomita, proiectantul Biroul Individual de Arhitectur ă  
Ruxandra Nem ţ eanu a actualizat devizul general ş i indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform 
celor de mai sus. 

Agenţ ia de Dezvoltarea Regional ă  Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar POR, ne-a 
comunicat prin adresa nr. 22461 din 26.11.2021, c ă  " Raportat la prevederile contraetului de finantare, 
vă  aducem  la  cunoginta faptul ca sumele rezultate ca urmare a ajustă rii preturilor aferente investitiei de 
baza nu pot fi incadrate in categoria cheltuielilor eligibile  (en excepiia cazului in care există  anumite 
econornii rezultate in urma finaliză rii altor achizitii ale proiectului, economii ce pot fi utilizate  în  vederea 
acoperirii diferenlelor eligibile necesare); astfel,  în  vederea suplimentarii valorli totale a contractului de 
mantaresintraosibilitateestedesulimentc. nf p .  e ctcontributieiroriilavaloareaneeliibild a 

proiectului."  
Astfel, este necesar ă  actualizarea valorii totale a proiectului cat ş i a bugetului cererii de fman ţ are 

(cheituieli eligibile si neeligibile), av ă nd in vedere c ă  fundamentarea bugetului cererii de fmantare se 
bazeaz ă  pe devizul general al proiectului. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiljului 
Judetean Ialornita adoptarea bot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN 
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la proiectul de hotă r ă re privind modificarea ş i completarea Hot ă ră rii Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii proiectului: 
„Reabilitarea monumentului istoric  i de arhitecturei Conacul Bolomey" ş i a 
cheltuielilor legate de prolect, Cu  modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare. 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a a depus spre finantare din fonduri europene prin 
FOR  2014-2020, Programul Operational Regional 2014-2020/Axa prioritar ă  5 
Imbună tăţ irea mediului urban ş i conservarea, protec ţ ia ş i valorificarea durabil ă  a 
patrimoniului cultural / Prioritatea de investi ţ ii 5.1 — Conservarea, protej area, 
promovarea ş i dezvoltarea patrimoniului natural ş i cultural Apel de proiecte: 
P0R12017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dun ă rii in cc prive ş te Aria prioritard 3 a SUERD 
"Promovarea culturii ş i a turismului, a contactelor directe intre oameni" obiectivul de 
investitii mai sus men ţ ionat. 

A 
In urma parcurgerii procedurii de achizi ţ ie i atribuirii contractului de lucr ă ri in 

data de 10.03.2021, ordinul de incepere pentru execufia lucr ă rilor a fost dat cu data de 
17.03.2021. 

De asemenea au fast parcurse procedurile de achizi ţ ii ş i au fast atribuite 
contractele de servich de consultan ţă  — management de proiect pentru obiectivul de 
investi ţ ii respectiv de audit financiar ş i de asisten ţă  tehnic ă  dirigenţie de ş antier. 

Conform prevederilor contractuale ş i a solicită rii Antreprenorului General de 
activare a clauzei referitoare la ajustarea pre ţ ului contractului, s-a estimat majorarea 
preţului contractului de lucr ă ri urmare a aplic ă rii formulei din contract, calcul bazat pc 
indicii de cost in construc ţ ii — total, indici publica ţ i de c ă tre Institutul National de 
Statistic ă  in Bulefinul Statistic de Pre ţuri tab elul 15. 

Astfel, este necesară  actualizarea atat a valorii totale a proiectului eat ş i a bugetului 
cererii de finan ţ are (cheltuieli eligibile ş i neeligibile), ţ inând cant de faptul c ă  
fundamentarea bugetului cererii de finan ţ are se bazeaz ă  pe devizul general al proiectului. 

Având in vedere prevederile contractului de finan ţ are, prin care se precizeaz ă  
urmă toarele: "modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza din 
contributia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, beneficiarul fiind 
obligat să  transmită  impreund cu cererea de modificare a Contractului, i documente 
din care să  reiasă  angajamentul acestuia că  va asigura din resurse proprii, fondurile 
suplimentare necesare, precum ş i disponibilitatea acestor fonduri.", precum ş i 



prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, propunem Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a modificarea art. 2, care va avea urm ă totul conţ inut: 

Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA: 29.396.274,49 lei; 
Valoarea total ă  eligibil ă  a proiectului, inclusiv TVA: 21.510.819,05 lei; 
Contribu ţ ia proprie, inclusiv TVA: 8.315.671,82 lei din care: 

- contribu ţ ia de 2% a solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA in 
valoare de 430.216,38 lei; 
- contribuţ ia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA: 
7.885.455,44 lei; 

- Asistenţă  financiar ă  nerambursabil ă , inclusiv TVA: 21.080.602,67 lei 

În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus, se vor reactualiza in mod 
corespunz ă tor anexa 1 si anexa 2 la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 
139/24.08.2017 cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Director Executiv 
Vlad Cristian 

 

intocmit 
Emma VOICU 
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