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PROIECT DE HOTARARE NR. AO_ 
privind aprobarea devizului general actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico- 

economici, faza  P. T,  cu aplicarea coeficientilor de ajustare, pentru obiectivul de investitli 
„Pasi spre viitor" implementat de Directia Generale; de Asistenta Socială  ş i Protectia 

Copilului lalomito In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 
Consiliul Judetean 
Avand în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 306# /2021 - Al din /4. R.,  .2021 at Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examindnd: 

Hotă direa Consiliului Judetean lalomita nr. 88 din 28.06.2019 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate 5i a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti proiectului 
„Po ş i spre viitor" implementat de Directia Generale; de Asistentd Social ă  51 Protectia 
Copilului Ialomita în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

- Contractul de finantare nr. 5977725.08.2020 pentru obiectivul de investitii „Pa51 
spre viitor" 2 case de tip familial i centru de zi pentru cons/here 5i sprijin pentru copii ş i 
pă rinti" Cod SMIS 130618, finantat prin Pro gramul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 
prioritard 8 — Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate ş i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — 
Investitil în infrastructurile de s ă ndtate i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional .,si local, reductind inegolit ă tile in ceea ce prive ş te starea de sdn ă tate 
promoveind incluziunea social ă  prin iMbundră tirea accesului serviciile sociale, culturale 
de recreere, precum 51 trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prest ate de 
colectivită tile locale,  Obiectivul Specific 8.3 — Cre ş terea gradului de acoperire cu servicii 
sociale. 

- Raportul de specialitate nr. 1:A11 72021 - 6 din  IH,Z.)  .2021 ol Directiei 
Investitii 5i Servicii Pub/ice; 

- Nato de fundamen tare nr. 22842 din 08.12.2021 a Directiei Generale de Asistentd 
Socială  i Protectia Copilului lalomita. 

Avizul nr. 	72021 - 	din 	.2021 al Comisiei economico- 
financiare 51 agricultură ; 

- Avizul nr. 	72021 - 	din 	.2021 al Comisiei de urbanism, 
amen ajarea teritoriului, clezvoltare regional ă , protectia mediului 51 turism, 

În  conformitate Cu: 
- prevederile Ghidului Solicitantului  pen tru Axa prioritard 8 — Dezvoltarea 

infrastructurii de s ă ndtate 5i sociale, Prioritatea de investitii 8.1— lnvestitii Fri infrastructurile 
de s ă ndtate ş i sociale care con tribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, 
reduc6nd inegalită tile "in ceea ce prive5te starea de s ă ndtate .5i promov6nd incluziunea 
socială  prin iMbundtdtirea accesului la serviciile sociale, culturale 51 de recreere, precum ş i 
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitdtile locale, Obiectivul 
Specific 8.3 — Creş terea gradului de acoperire cu servicil sociale, din cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020; 	 £1.1.Z31.0000 
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Rd/Oc 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; prevederile art.10 alin. (4)/it. b) din Hot ă ră rea de Guvem nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare i continutul cadru al documentatiilor tehnico —economice eferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile ş i  
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i  
cornpleta rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgentă  nr. 15/2021 privind reglementarea unor m ă suri 
fiscal-bugetare, prin care se realizeaz ă  ajustarea/actualizarea preturilor materialelor, prin 
aplicarea unui coeficient de ajustore, pentru a tine cont de once crestere sau diminuare a 
costului mater/ale/or pe barn c ă ruia s-a fundamen tat pretul con tractelor. 

-prevederile Ordinului nr. 1336/2021, pentru oprobarea metodologiei Ordonantei 
Guvemului nr 15/2021 privind reglementarea unor m ă suri fiscal bugetare prin ajustorea 
preturilor aferente materialelor de constructii 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu moclific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  devizul general actualizat, faza P.T., cu aplicarea coeficientilor de 
ajustare, prevazuti in Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru obiectivul de 
investitil „Pasi spre viitor" implementat de Directia Generale, de Asistent ă  Socială  
Protectio Copilului lalomita în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 
prevă zut in anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Se aprob ă  principalli indicator' tehnico-economici, faza P.T. cu aplicarea 
coeficientilor de ajustare prevă zuti in Ordonanta Guvemului nr. 15 din 30.08.2021 

pentru obiectivul de investitii prevazut la art.1 dup ă  cum urmeaz ă : 
a) valoarea totală  a investitiei : 5.792.499,18 lei cu TVA din care: 

Constructii Montaj (C+M): 4.816.560,57 lei cu TVA. 
b) perioada de executie a luctă rilor: 18 luni. 
Art. 3 La data intră rii in vigoare a prezentei hot ă rari îi inceteaz ă  aplicabilitatea 

Hotă retrea Consiliului Judetean lalomita nr. 88 din 28.06.2019 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate si a principal//or indicatori tehnico-economici aferenti proiectului „Pasi spre 
viitor" implementat de Directia General ă  de Asistentă  Socială  i Protectia Copilului lalomita 
in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

Art.4 Prezenta hotă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 
Art. .5 Prin grija Secretarului General al Judetului prezenta hot ă ră re va fi 

comunicată  spre ducere la indeplinire, Directiei investitii ş i Servicii Pub/ice, Direct/el Buget 
Finante 51 Directiei Achizitii ş i Patrimoniu, i spre stiint ă  Institutlei Prefectului — Judetul 

lalomita, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului al lalomito 

Adrian —Robert IONESCU 



3.1 Stud ii  10,200.00 1,938.00 12,138.00 

3.1.1 Studii de teren 7,700.00 1,463.00 9,163.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.1.3 Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00 

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

3,250.00 617.50 3,867.50 

3,3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 

3,500.00 665.00 4,165.00 

3.5 Proiectare 150,300.00 28,557.00 178,857.00 

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucraritor de interventil si deviz 
general 

35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatillor 

19,200.00 3,648.00 22,848.00 

15.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

7,700.00 1,463.00 9,163.00 

3.5.6 Project tehnic si detalli de executie 88,400.00 16,796.00 105,196.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 190.00 1,190.00 

WA  
Nr. 

Lei 

Valoare (cu TVA) 

Lei 

Valoare (fara TVA) 

Lei 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

0.00 0.00 0.00 1.3 

0.00 0.00 0.00 1.4 

Amenajarea terenului 1.2 24,543.11 153,717.34 129,174.24 

Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 

II  entr.u,.asi aarea.-..upliKatirof necesark:O;blectiski 

TOTAL CAPITOL 2 28,000.00 5,320.00 33,320.00 

0.00 

AmenajariExterioare Obiect (Grub Devize) 
5 

129,174.24 24,543.11 153,717.34 1.2.1 

TOTAL CAPITOL 1 129,174.24 24,543.11 153,717.34 

Anexa 
la Hotararea CJ Ialomita nr. 	din 	2021 

Beneficiar: 	DGASPC IALOMITA 
Executant: 
Prolectant: 	SC DOMUS MAXIMUS SRL 
Obiectivul: 	PA Ş I SPRE VIITOR" - DOUA CASE DE TIP FAMILIAL 51 CENTRU DE Z1 

PENTRU CONSILIERE 51 SPRIJ1N COPII 5IPARINTI 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuiellle necesare realizaril 
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N r. Denumirea capitolelor sl subcapitoleior de 
cheituieli 

Valoare (fare TVA) WA Valoare (Cu TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 
3.7 Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00 

3.7.1 Managementul de protect pentru obiectivul 
de investitii 

75,000.00 14,250.00 89,250.00 

3.7.2 Auditul financiar 25,000.00 4,750.00 29,750.00 
3.8 Asistenta tehnica 97,512.00 18,527.28 116,039.28 
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 18,500.00 3,515.00 22,015.00 
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 13,500.00 2,565,00 16,065,00 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 

fazeie incluse in programul de control at 
lucrarilor de executie, avizat de cate 
Inspectoratul de Stet in Constructil 

5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 79,012.00 15,012.28 94,024.28 

TOTAL CAPITOL 3 365,762.00 69,494.78 435,256.78 

40-004: 	 _. 
'Cfiltiiitli' 	'diitizir:iriVestitiatl&baza 

4.1 Construct li si instalatii 3,862,321.55 733,841.09 4,596,162.64 
4.1.1 Casutalonut+CasutaKaterina Object (Grup 

Devize) 2 
2,220,638.91 421,921.39 2,642,560.30 

4.1.2 CentruZi Object (Grup Devize) 3 1,060,570.26 201,508.35 1,262,078.61 

4.1.3 InstalatilExterioare Object (Grup Devize) 6 237,764.33 45,175.22 282,939.56 

4.1.4 AmenajariExterioare Object (Grup Devize) 
5 

343,348.05 65,236.13 408,584.18 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

19,057.50 3,620.92 22,678.42 

4.2.1 Casutalonut+CasutaKaterina Object (Grup 
Devize) 2 

14,414.40 2,738.74 17,153.14 

4.2.2 CentruZi Object (Grup Devize) 3 4,643.10 882.19 5,525.29 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

39,600.00 7,524.00 47,124.00 

4.3.1 Casutalonut+CasutaKaterina Object (Grup 
Devize) 2 	. 

27,200.00 5,168.00 32,368.00 

4.3.2 CentruZi Object (Grup Devize) 3 12,400.00 2,356,00 14,756.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 168,500.00 32,015.00 200,515.00 
4.5.1 Casutalonut+CasutaKaterina Object (Grup 

Devize) 2 
159,800.00 30,362.00 190,162.00 

4.5.2 CentruZi Object (Grup Devize) 3 8,700.00 1,653.00 10,353.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 4,089,479.05 777,001.02 4,866,480.07 

5.1 Organizare de santier 8,976.61 1,705.56 10,682.16 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

8,976.61 1,705.56 10,682.16 

5.1.1.1 7 OrganizareSantier 8,976.61 1,705.56 10,682.16 

5.1.2 Cheltuiell conexe organizarli santierului 0,00 0.00 0.00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 45,522.83 0.00 45,522.83 
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6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tennologice si taste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

Nr .  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuiell 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (Cu TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

5.2.1 Comisioaneie si dobanzile aferente 
creditului band' finantatoare 

0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

4,047.53 0.00 4,047.53 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de construct' 

20,237.65 0.00 20,237.65 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

20,237.65 0.00 20,237.65 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desflintare 

1,000.00 0.00 1,000.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 200,000.00 38,000.00 238,000.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

TOTAL CAPITOL 5 262,499.44 41,225.56 303,724.99 

itorAirktsi S PRE•ii. , - 	klA  CASE DE TIP 
FAMi414ke,I0E,NtR, ,I)E .,;ris,pNtiki.(cougiLlEit 
• I',,l'Ff1) 1 0::.es4f!fl.,5,)„:0MiNIt'" 	.. .. 	.„ 

4, 874 ,914.72 917,584.46 . 	...... 	. 5,792,499. .:792;4% 

TOTAL Constructii+Montaj 4,047,529.89 769,030.68 4,816,560.57 
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PRESEDINTE 
	

Nr„;40.64-12021 444  din  IX /2 ,2021  

REFERAT DE APR  OBARE 

privind aprobarea devizului general actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico -econornici, faza 
P. T, en  apliearea coeficien ţ ilor de ajustare, pentru obiectivul de investi ţ il „Pasi spre vi/tor" 

impletnentat de Direcţ ia Generalii de Asisten ţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020 

Prin  pro iectul de hoteirdre supus dezbaterii se prop une aprobarea devizului general actualizat ş i 
a principalilor indicatori tehnico-economici, faza P.1', cu aplicarea coeficientilor de ajustare, prevazuti 
în  Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, pentru obiectivul de investitii „Pasi spre viitor" 
implemen tat de Directia Generale-I' de Asistentei Socialei ş i Protectia Copilului lalomita in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020 

Prin Hoteirdrea Consilitilui Judetean Ialomita nr.88 din 28.06.2019, a fast aprobat Studiului de 
fezabilitate i Descrierea mnvesti ţ iei, precum Si aprobarea principalilor indicatori tehnico-econornicii 
aferentii proiectultd de investitii „Pasi spre viitor". 

Prin Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementareci unor meisuri fiscal-
bugetare a devenit necesarei actualizarea devizelor si a indicatorilor tehnico-economici en faza executie 
lucrdri, prin aplicarea coeficientilor de ajustare, prevă zuti in aceastei ordonantd, si in normele de 
aplicare a acesteia pentru a acoperi cresterea costurilor en materialele de constructii 

Raportcit cele de mai sus, in vederea indeplinirii tuturor cerintelor Ordonantei Guvernului or. 
15/2021, precum si a prevederilor art. 10 alin (4) lit. b din H.G. or. 907/ 2016 privind etapele de 
elabo rare ş i confinutul-cadru at documentcitiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, se propune aprobarea noului deviz general actualizat si a 
principalilor indicatori tehnico-economiei, faza P. T, cu ciplicarea codicientilor de ajustare, pentru 
object/vol de investilii „Pasi spre viitor." 

In raportul directiei de specialitate din eadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Icdomita, si in Nota de fiindamentare a Directiei Generale de Asistent ă  Socialei ş i Protectia Copilului 
Ialomita si în devizul general actualizat stint prezentate detaliat, no//c valor ale cheltuielilor aferente 
obiectivultii de investilii. 

Constateind cei sunt indeplinite conditille de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Jude/can Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate înproiect. 

PREADINTE, 
MARIAN PAVEL 

Intocmit, 
Ion Liliana 

ConsIfful Judetean lalomita 

11111[111111111[1 100a:1117887 
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Raport 
la proiectul de hoteirdre privind aprobarea devizului general actualizat 0 a 

principalilor indicatori tehnico-economici, fam PT, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, 

pentru obiectivul de investitii "Pasi spre viitor: 2 case de tip familial 51 centru de zi pentru 

consiliere ş i sprijin pentru copii ş ipă rinţ i"finantat prin Prograinul Operational Regional 

2014-2020,24xa prioritara 8 — Dezvoltarea infrastructurii de scincitate ş i sociale, Prioritatea 

de Investitii 8.1 

Directia General ă  de Asistent ă  Sociala ş i Protectia Copilului Ialomita, implementeaz ă  
proiectul „Pa ş i spre viitor: 2 case de tip familial ş i eentru de zi pentru consiliere i sprijinpentru 

copii i p ă rinti" in calitate do beneficiar, cod SMIS 130618, in baza contractului de finantare 

nr.5977125.08.2020 cu — in calitate de Autoritate de Management ş i cu Agentia de 

Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operational Regional 2014-2020. 

Proieetul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  
8 — Dezvoltarea infrastructurii de să nă tate i sociale, Prioritatea de Investitii 8.1 — Investitille 

in infrastructurile sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ş i 

local, reduchnd inegalit ă tile in coca ce prive ş te starea de s ă nă tate i promovfind ineluziunea 

social ă  prin imbună tă tirea accesului la serviciile sociale, culturale ş i de recreere, precum 

trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prostate de colectivit ă tile locale, Obiectivul 

Specific 8.3 — Cre ş terea gradului de acoperire cu servicii sociale. 

Beneficiar: Directia General ă  de Asistenta. Social ă  ş i Protecfia Copilului Ialomitu; 

Sursa de finantare: obiectivul de investitii este finantat atk din bugetul local - bugetul 

Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  i Protectia Copilului Ialomita cat ş i din fonduri 

Consjijj Judetean laiomita 

1111111111111111111111111 	- .0.17870 

DIRECŢ IA INVESTIŢ TI  I SERVICII PUBLICE 



europene POR 2014-2020, Axa prioritar ă  8 — Dezvoltarea infrastructurii de s ă nă tate ş i sociale, 

Prioritatea de Investi ţ ii 8.1 

Avand in vedere: 

- „Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.881 26.06.2019 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate ş i a principalilor indicator' tehnico-economici aferenti pro iectului „Pas" 

spre viitor" implementat de Direc ţ ia General ă  de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului 

Ialomi ţ a in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 "; 

Prevederile Legii 273/2006 — legea finan ţ elor publice locale; 

- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul cadru al 

documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din 

fonduri publice; 

- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a, nr.228421 08.12.2021 privind 

aprobarea devizului general actaalizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT, 

pentru obiectivul de investi ţ ii "Pa ş i spre viitor: 2 case de tip familial ş i centru de zi pentra 

consiliere ş i sprijin pentru copii ş i p ă rinţ i" finanţ at prin Programul Operational Regional 2014- 

2020, Axa prioritar ă  8 — Dezvoltarea infrastructurii de s ă nă tate ş i sociale, Prioritatea de 

Investiţ ii 8.1; 

Elaborarea Proiectului Tehnic aferent obiectivalui de investi ţ ii, in baza contractului de 

prestă ri servicii nr.9833/2021 incheiat de D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a cu SC DOMUS MAXIMUS 

SRL; 

- Intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgen ţă  nr.15/2021 privind reglementarea unor 

mă suri fiscal-bugetare prin care se realizeaz ă  ajustarea/actualizarea pre ţ urilor materialelor, prin 

aplicareaunui coeficient de ajustare, pentru a tine cont de mice cre ş tere sau diminuare a costului 

materialelor pe baza c ă ruia s-a fundamentat pre ţ ul contractelor; 

S-a actualizat Devizul General la faza PT aferent obiectivulai de investitii „Pa ş i spre 

viitor: 2 case de tip familial ş i centru de zi pentru consiliere ş i sprijin pentra copii ş i p ă rinţ i", 

astfel: Valoarea total ă  a obiectiv-ului de investiţ ii se majoreaz ă  de la 4.641.265,87 lei Cu TVA 

(faza SF) — la 5.792.499,18 lei cu TVA ( faza PT), din care: 

Construcţ ii +Montaj — 4.816.560,57 lei cu TVA; 

- Perioada de execu ţ ie a lucră rilot: 18 luni 



Pap de cele mentionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere ş i aprobare a 

proieetului de hot ă ră re in forma si continutul prezentat. 

Anex ăm prezentului raport Devizul General actualizat la faza PT (defalcat pe eapitole ş i 

subcapitole de cheltuieli) si Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a, nr.22842/ 

08.12.2021 

Director Exeoutiv, 

Vlad Cristian 
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NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

privind aprobarea devizului general actualizat ş i a indicatorilor tehnico — 
economici, faza PT, pentru obiectivul de investitii "Pasi spre viitor: 2 case de 
tip familial si centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru copii si parinti", 
finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - 
Dezvoltarea infrastructurii de s ă nă tate ş i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 -  

Direc ţ ia General ă  de Asistent ă  Socială  i Protectia Copilului Ialomita, in 
calitate de beneficiar, implementeaz ă  Proiectul "Pasi spre viitor: 2 case de tip 
familial si centru de zi pentru consiliere ş i sprijin pentru copii ipă rinti", cod SMIS 
130618, in baza Contractului de finantare nr. 5977/25.08.2020, cu Ministerul 
Dezvoltă rii Regionale ş i Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de 
Management ş i cu Agentia de Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020. 

Proiectul "Pa ş i spre viitor: 2 case de tip familial ş i centru de zi pentru 
consiliere i sprijin pentru copii ş i pă rinti" este finantat prin Programul Operational 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - Dezvoltarea infrastructurii de san ă tate ş i 
sociale, Prioritatea de investi ţ ii 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare i sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ş i local, reduc ă nd 
inegalită tile in ceea ce prive ş te starea de s ă ndtate i promov ă nd incluziunea social ă  
priri imbună tă tirea accesului la serviciile sociale, culturale ş i de recreere, precum ş i 
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivit ă tile locale, 
Obiectival Specific 8.3 — Cre ş terea gradului de acoperh.e Cu servicii sociale. 

Studiul de fezabilitate i principalii indicatori tehnico-economici aferenti 
proiectului la care se face referire hi prezenta nota de fundamentare au fost aprobati 



prin HCJ Ialomi ţ a nr. 88 din 28.06.2019, valoarea total ă  a investiţ iei  find de 
4.641.265,87 lei cu TVA. 

In data de 27 mai 2021 a fost lansată  achizitia serviciilor de proiectare ş i 
asistentă  tehnic ă  pentru obiectivul de investi ţ ii "Pasi spre viitor: 2 case de tip 
familial si centru de zi pentru consiliere ş i sprijin pentru copii si parinti", cod SM1S 
130618, aceasta  fund  finalizată  in data de 27.05.2021, prin incheierea contractului 
nr. 9833 cu Sc DOMUS MAXIMUS SRL. 

La baza contract ă rii servicilor de proiectare ş i asistent ă  tehnic ă  a stat 
documentaţ ia la faza SF, intocmită  de proiectant in baza HG 907/2016 privind 
etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadni al documenta ţ illor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finanţ ate din fonduri publice, dar si a 
OUG 114/2018, privind instituirea unor m ă suri in domeniul investi ţ iilor publice ş i a 
unor m ă suri fiscal-bugetare, art.66  i  art.71. 

În perioada elabor ă rii documentaţ iei tehnico-economice la faza PT, pre ţ urile 
la materialele de constructii au crescut foarte mult, iar pentru reglementarea acestui 
lucru la 30.08.2021, Guvernul României a adoptat Ordonanta de Urge* nr. 15 
privind reglementarea unor m ă suri fiscal-bugetare prin care se realizează  
ajustarea/actualizarea pre ţurilor materialelor, prin aplicarea unui coeficient de 
ajustare, pentru a tine cont de once  cre ş tere sau diminuare a costului materialelor pe 
baza c ă ruia s-a fundamentat pre ţul contractelor. 

Avand in vedere c ă  prevederile acestei ordonan ţ e de urgenţă , conform Art.7, 
se aplicau  i  contractelor de achizitie publiasectorial ă  de lucră ri pentru care 
procedurile de atribuire sunt in curs de desfăş urare la data intră rii in vigoare a 
prezentei ordonan ţ e, indiferent de stadiul derulă rii procedurii de atribuire, firma care 
a elaborat PT a realizat actualizarea devizului general din faza SF. 

Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico — economici, faza PT, 
este necesară  având in vedere c ă  urmează  contractarea lucr ă rilor pentru obiectivul 
de investi ţ ii "Pasi spre viitor: 2 case de tip familial si centru de zi pentru consiliere si 
sprijin pentru copii si parinti",  jar  firmele din domeniu care vor fi interesate de 
achiziţ ie vor urmari ca valoarea estimat ă  a lucră rilor s ă  includă  ajustarea pre ţ urilor 
la materiale conform pietei prezente. 

In prezent OUG 15, care a stat la baza actualizarii devizului general la faza 
PT a fost aprobata prin Legea nr. 281 din 2 decembrie 2021. 

În  aceste condi ţ ii valoarea devizului general la faza PT a crescut de la 
4,641,265.87 lei cu TVA, cat era in faza SF, la 5.792.499,18 lei cu TVA, 
inregistră ndu-se o diferen ţă  de 1.151.233,31 lei cu TVA 

2 



Director General, 
Prof. Paul g'kEff7- 1 

ri 	r. 7 

Defalcarea pe capitole de cheltuieli a diferentelor intre devizul initial intocmit la 
realizarea Studiu de fezabilitate (S.F.) ş i devizul general al Proiectului Tehnic (P.T.), 

este urm ă toarea: 

Deviz general, faza S.F. Deviz general, faza P.T. Diferente inregistrate 
Capitolul 1 — Chehuieli pentru oblinerea „si arnenajarea terenului 
207.459,01 lei 153.717,34 lei - 53.741,67 lei 
Capitolul 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 
33.320,00 lei 33.320,00 lei 0 lei 
Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare # asisten ţd tehnkd 

435.256,78 435.256,78 0 lei 
Capitolul 4 — Cheltuieli pentru investi(ia de baza 
3.685.751,22 4.866.480,07 lei 1.180.728,85 lei 
Capholul 5 —Ake cheltuieli 
279.478,86 303.724,99 lei 24.246,13 lei 
Capitolul 6 —Cheltukli pentru probe tehnologice ,Fi.  teste 
0 lei 0 lei 0 lei 
TOTAL DE VIZ 
4,641,265.87 lei cu TVA 5.792.499,18 lei cu TVA 1.151.233,31 lei eu TVA 

În concluzie, v ă  rugă m s ă  ne aprobaţ i devizul general actualizat, faza PT, 
pentru obiectivul de investitii „Pa ş i spre viitor: 2 case de tip familial ş i centru de 
zi pentru consiliere ş i sprijin pentru copii i p ă rinţ i", av ă nd ca principali 

indicatori tehnico-economici: 
- valoarea total ă  a investi ţ iei — 5.792.499,18 lei cu TVA, din care : 

construc ţ ii ş i montaj — 4.816.560,57 lei cu TVA, 
În sus ţ inerea celor de mai sus, ata şă m prezentei note de fundamentare devizul 

general al obiectivului de investitii „Pa ş i spre viitor: 2 case de tip familial ş i 
centru de zi pentru consiliere i sprijin pentru copii ş i pă rinţ i", la faza PT ş i 

devizul general la faza SF. 
Cu deosebită  consideratie, 

Director Economic, 
cc. Lucretia Buda 
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