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PROIECT DE HOT4R4RE NR. 	 
pentru modificarea Hotă rârii Consiliului Juderean Mon* nr. 136124.08.2017 privind actualizarea 

documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. si a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investitii „Reabilitarea ipunerea in valoare a monumentului istoric Orasul de Floci", 

cu 	 ulterioare 

Consiliul Judeţ ean 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  trel /2021 - 	din  bl(  .12.2021 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţa, 
Examindnd 
- Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 136124.08.2017 privind actualizarea 

documentatiei tehnico-econornice, faza D.A.L.I. si a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investitii „Reabilitarea ş i punerea în valoare a monumentului /stork Orasul de Floci", cu 
modific ă rile ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr. 	9.2-JC  '28'21-11 	.12.2021 al Directiei Investitii i Servicii 
Publice; 

- Avizul nr, 	/2021 - 
agriculturei; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională ,  pro tecţ ia mediului ş i turism, 

Iii conformitate 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) al/n. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenţ ei a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru 

al documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri 
publice; 

- prevederile Legii nr. 9812016 privind achizitiile publice, cu modificeirile ş  complet ă rile 
ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicci legislativ ă  pentru elaborarea actelor 
normative, republicată ; 

- prevederile Regulamentului de organ/zone ş i functionare a Consiliului Judelean Ialomiţ a, 
aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT4R Ă $TE: 

Art.I La articolul 2 din Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialomiţ a iv'. 136/24.08.2017 privind 
actualizarea documentatiei tehnico-econornice, faza D.A,L.L si a principalilor indicatori tehnico- 

Cod-FP-07,06, vers,-1---  

din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare 



economici la obiectivul de investi ţ ii „Reabilitarea ş i punerea En valoare a rnonumentului istoric Orasul 
de Floci", cu modificeirile ulterioare, litera a) se modifica ş i va avea urmeitorul cuprins: 

"Art.2 a) valoarea totalci a investiţ iei: 17.041.529,37 lei cu TVA, din care Construc ţ ii Montaj 
(C+M) 14358,618,26 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevazut în anexa care face parte 
integrantei din prezenta hotă rdre". 

Art.II Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomiţ a, prezenta hoteirdre se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investirii ş i Servicii Publice, ş i spre ş tünţă  Instituţ iei Prefectului — 
Judeful Talomita, urmand afipubiicată pe site-ul Consiliului Judelean Ialomifa - Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PREsSEDINTE 
	

Avizat, 
Secretarul general al judelului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

Rd./0c. 
DIG 

Cod_EP -07-06, ver5 1 
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Anexa Nr. 7 

Reabilitarea si punerea in valoare a monumentului istoric Orasul de Floci 
Consillul Judetean lalomita 

DEVIZUL GENERAL 

al oblectivului de Investitil 

Reabilitarea Si  punerea in valoare a monumentului istoric Orasul de Floci 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. 	 Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

crt, 	 de cheItuiell 

Valoare 
TVA 

(

Valoare
fara TVA) 	 cu TVA 

lei 	 lei lei 

1 2 3 	 4 5 

CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amena'area terenului 
1.1 

.._..._ Obtinerea terenului 0.00 0.00 	 0.0 
1.2 Amenajarea terenului 1,443,900.00.  274,341.00 	1,718,241.00 
1.3  j 	Amenajari pentru protectia mediului Si  aducerea terenului la 

starea initfala 
513,956.4. 	97,651.72 	611,608.12 

1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatifor ___________..____ 0.00 0.00 0.00 
' TOTAL CAPITOL 1 1,957,866.40 371,992.72 2,329,849,12 

CAPITOL 2 
Cheltuieli .pentru asig.urarea utilitatilor necesare oblectivului 	de investitii  

.---TTO-TAL C'A-PITOL 2 ---- 	 T-. 	1,103,460.00T 	209,657,401_ 	1,313,117.40 

CAPITOL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta . 	 ... tehnica . 

3.1 Studii 10,500.00 1,995.00 12,495.00 
37.71 -  ------------------- "---it"u-d-ir derer..e...-n 10,500.00 1,995.00 12,495.00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.021 0.00 
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0 00 	 0 00 
3.2 	Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
75,000.00 0.00 	75,000.00 

3.3 Expeilizare tehnica . 	 _ 0.00  .... 0.00 	 0.00 .. „ . _._ 	-- 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cIadirilor 

.14 0.00 

----- 

0.00 	 0.00 

_ --.-- 
Proiectare 3.5 379,495.04 72,624.05 	452,119.05 

3.5.1 	Tema de proiectare 0.00 0.00 	 0.00 
3.5.2 	Studiu de prefezabIllate 0.00 0.00 	 0.00 
3.5.3 	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 52,000.00 ---- 1- 

10,400.00 	62,400.00 
lucrarilor de interventii si deviz general - TVA 20% i_____  

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineril 
avIzelor/acordurilor/autorizatiilor 

4,495.00 854.05 5,349.05 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic Si a 50,000.00 9,500.00 	59,500.00 
detalillor de executie .. . _ 

3.5.6  j  Proiect tehnic sI detalii de executie 273,000.00 51,870.00 324,870.00 
3.6-  Organizarea procedurilor de achizitie 0.00  0.00 0.00 
3.7 Consultanta 230,000.00 43,700.00 	273,700.00 
3.7.1 	Managementul de project pentru obiectivul de investitii 

- 
180,000.00 34,200.00 	214,200,00 

3.7.2 	Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 	59,500.00 
3.8 	Asistenta tehnica 130,000.00 24,700.00 	154,700.00 
3.8.1 	Asistenta tehnica din partea proiectantului 32,000.00 6,080.00 	38,080.00 
3.8.1.1 	pe perioada de executie a lucraillor _. 27,000.00 5,130.00 	32,130.00 
3.8.1.2 	pentru participarea proiectantului la fazele incluse In 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
5,000.00 950.00 	5,950.00 

Inspectoratul de Stat DI Constructii ... 	.. ... 
ŞJ 	Dirigentie de santier 98,000.00 18,620.00 	118,620.0 

TOTAL CAPITOL 3 824,995.00 143,019.05 	968,014.05 
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CAPITOL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4 1 	Constructii si instalati 8,908,439.36 1,692,603.41 10,601,042.M 

4.2 	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaIe ..... 11,310.00 2,148.90 	13,458.90 
4.3 	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
51,000.0 	9,690.00 60,690.00 

4.3.1.1  .....„ 
4. 4  

_... 
4.5 

4.6 

5,1 

5.1.1 

5.1.2 

[0100.4] Lista echipamente ,.. 51,000.0e 

0.00 

9,690.00 60,690.00 

0.00 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

feces its  montaj si echipamente de transport 

0.00 

26,194.29 _ Dotari 
--- - - - 

137,864.70 _ 
0.00 

---9--, -108,-6-1--4-.0-61 

164,058.99 . _ 	............. 	1 
0.00 

15,839,-250-.73 

124,950.00 .....____ 
101,150,00 

23,800.00 

Active necorporale 0.00 

- 1',73-0-63-6-.6-7 , TOTAL CAPITOL 4 	 -1  

.. 

CAPITOL 5 
Alto cheituieli .-.........._.............._...._______ 

Organizare de santier 

Lucrari de constructil Si  instalatii aferente organizarii de 
sandier 	 ________  

Cheltuieli conexe organizarii santierului 

105,000.06 19,950.00 

85,000.00 

20,000.00 

16,150.00 

3,800.00 
5,2 
- 

5.2.1 

. 
.5 2.2  

ComisIoane, cote, taxe, costul creditului 131,791.73 

0.00 

............__. 
59,905.33 

0.00 131,791.73 
- 

0,00' 

..........____ 
59,905.33 

- 
Comisioanele si dobanzIle aferente creditului bancii 

finantatoare 	 ..... ......_......... ____.....________.____ 

0.00 

_______ 
0.00 Cola  aferenta I SC  pentru controlul calitatiI Iucrarilor de 

constructii 
5.2.3 Cote aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism Si  pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii 

11,981.071  0.00 11,981.07 

5,2.4 

5.2.5 

Cota aferenta Case' 3c:dale a Constructorilor - CSC , 	. 	... 	..........._ 	........._.._. ..„_ ..... _ 59,905.3 , , _ 	_ _ _ 
0,00 

0.00 ...............___ 
0.00 

59,905.33 
--..-..---- 

0.00 Taxe pentru acorduri, avize  conforms  si autorizatia de 
construire/desfiintare 

5.3 

5.4 
Cheltuieli diverse si neprevazute 

Cheltuiell pentru Informare si pubRcitate 

TOTAL CAPITOL 5 

1,078,295.92 

43,180.00 

1,358,267.66 

si tests  
0.00  

__________  204,876.22 

8 204.20 

233,030.44,  

0.00 
. 

1,283,172.14 

51,384.20 

1,591,298.07 

0.00 
-- 

0.00 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice  

6.1 

6.2 

Pregatirea personalului de expIoatare

Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 
TOTAL GENERAL 14,353,193.11 

12,066,065.76  
_2,988,336.26 

2,292,552.50 
 17,041,529.37i 

144,350,618.2-0 din care: C+M f1.2+1.3+1.4+2+4,1+4,2+5.1.1) 

20.12.2021 

Intocmit, 

Devize & Info Sri  

: 

siss.k., 

	

4.9 	ea. 91 
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PRE5EDINTE 
	 Nr31 0010021  -11  din  2j  .12.2021 

REFERAT DE APR OBARE 
la projectul de hoarlire pentru modificarea Hot ă rarii Consiljului Jude ţean 

nr. 136124.08.2017 privind actualizarea documentaliej tehnico-economice, faza D.A.L.I. ş i  a 
principalilor indicatori tehnico-economicj la objectival de investilii „Reabilitarea fi punerea în  valoare a 

monumentului istoric Orayul de Floci", cm modijk ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune aprobarea 
modific ă rii Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentatiei 
tehnico-economice, faza D.A.L.I si a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitii 
„Reabilitarea ş ipunerea in valoare a monumentului istoric Orasul de Floci", cu mod ifică rile ulterioare. 

Situl arheologic Orasul de Floci este catalogat ca sit arheologic prioritar, de interes national, 
inscris in Lista monumentelor istorice ca asezare urbană  medievală  (sec. XV-XVIII), find, totodat ă , inclus 
si in Programul european "Reabilitarea patrimonjului nostru european comun", ca urmare a importantei 
sale cultural-istorice. In vederea punerii în valoare turistică  a acestuia, incă  din anul 2016 au fost 
demarate procedurile legale pentru obtinerea unei finantă ri nerambursabile in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară  5, reusindu-se semnarea contractului de finantare in 
prima parte a anului 2019. 

Licitaţ iilepublice demarate pentru achizitionarea servicjilor de proiectare au fost repetate de mai 
multe on, intruccit valoarea estimată  a lucră rilor nu a fost una in concordantă  cu piata in domeniu. De 
asemenea, nici licitatia publică  pentru achizitia serviciilor de proiectare i executie de lucră ri pentru acest 
obiectiv de investitii nu fost atractiv ă  pentru operatorii economici, motivul fiind acelasj. In aceste 
prjn Hotă ră rea Consiliului Judelean Ialomita nr. 12/28.01.2021 a fost aprobată  actualizarea ă ndicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitij, lu ă ndu-se in calcul toate modific ă rile legislative din 
domeniul constructiilor. 

În prezent, dup ă  cum este bine cunoscut, in cursul anului 2021 a avut be a crestere semnificativ ă  a 
preturilor la materiale, ceea cc a determinat mnsă i Guvernul Romcâniej s ă  aprobe Ordonanta nr. 15/2021 
prin care a fast stabilită  o procedură  de ajustare a preturilor contractelor aflate in diverse stadii de 
derulare. In cazul proiectului „Reabilitarea punerea in valoare a monumentului istoric Orasul de 
Floci", aflat la faza DALI, pentru a se reusi jinalizarea licitatiilor publice de realizare a proiectului tehnic 
si a executiei lucră rilor, se impune o reanalizare a indicatorilor tehnico-economici, prin luarea in 
cons iderare a indicilor de preturi stabiliti de Institutul National de Statistică . 

In raportul directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 
sj în Devizul general cc insoteste proiectul de hot ă rdre sunt prezentate detaliat, pe capitole ş i subcapitole, 
noile valori ale cheltuielilor aferente objectivului de investitii „Reabilitarea ş i punerea in valoare a 
monumentului istoric Oraş ul de Floci". 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotă ră rii -in forma si continutul prezentate in project. 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă r ă re pentru modificarea HCJ nr. 136/24.08.2017cu modific ă rile 
ulterioare, privind actualizarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI ş i a 
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitil „Reabilitarea ş i 
punerea in valoare a Monumentulul Istoric Ora ş ul de Floe!", Cod SMIS 117124 

Pentru obiectivul: "Reabilitarea ş i punerea  în valoare a Monumentului istoric Orasul de 
Floci", COD SMIS 11 7124 s-a identifi cat ea surs ă  de finantare Programul Operational Regional 
2014 - 2020, axa prioritară  5: imbună tă tirea mediului urban ş i conservarea, protectia ş i 
valorificarea durabil ă  a patrimoniului cultural. 5 1 .  Impulsionarea dezvolt ă rii locale prin 
conservarea, protejare ş i valorificarea patrimoniului cultural ş i a identit ă tii culturale. 

În vederea realiz ă rii obiectivului de investitii propus a fost elaborat de e ă tre SC E-Achizi ţ ii  
Consultant ă  Online S.R.L. P.U.Z. ş i D.A.L.I. , in baza Contractului nr. 1843/14.04.2016. 

Prin HCJ nr. 136/24.08.2017 a fost aprobat ă  documentatia tehnico — economic ă  ş i principalii 
indicatori tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii mai sus precizat. 

După  obtinerea finant ă rii in urrna semn ă rii Contractului de finantare fir. 
3.995/05.04.2019 au fost demarate procedurile pentru achizitionarea serviciilor de proiectare, 
procedur ă  reluat ă  de 4  on la care nu a participat nici un ofertant, de 3 on procedur ă  de licitatie 
proiectare cu executie la care nu au fost depuse oferte, o procedur ă  de proiectare cu executie la 
care a fast depus ă  o ofert ă  neconform ă  ş i o procedur ă  care s-a finalizat prin incheierea unui 
contract de proiectare i executie lucr ă ri. in data de 27.11.2021 contractul a fast reziliat pe motiv 
că  Executantul nu a respectat propunerea tehnic ă  si valoarea devizului general animate, anex ă  la 
contract. 

De la data dell .01.2021 cand au fost actualizati principalii indicatori tehnico-econornici 
(Devizul General), pan ă  la nivelul lunii octombrie 2021 cand Institutul National de Statistic ă  a 
publicat Buletinul statistic nr.10 cu principalii indicatori, respectiv Indicele de cost in 
constructli, indicator statistic care m ă soară  evolutia costurilor practicate la realizarea lucr ă rilor 
de constructii executate intr-o anumit ă  perioadă  fată  de o perioad ă  de referint ă , s-a constatat o 
crestere a Indicelui de cost in constructii de la 135,7 la nivelul lunii ianuarie 2021 la 160,2 la 
nivelul lunii octombrie 2021 impunand necesitatea actualiz ă rii devizului general. 

In aceste conditii s-a impus actualizarea Devizului general pentru obiectivul de 
investitii in concordant ă  cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul cadru al 
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, Orland cont de evolutia costurilor practicate la realizarea lucr ă rilor de 
constructii publicate de c ă tre Institutul National de Statistic ă . 

Totodată  avă nd in vedere prevederile art. 10, alin. 4, din HG nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor telinico-economice aferente 



obiectivelor/prolectelor de investi ţ ii finaMate din fonduri publice, devizul general la faza DALI 
se actualizeaz ă  prin grija beneficiarului investitiei on de eke on este necesar. Necesitatea a 
apă rut datorit ă  evolutiei costurilor practicate la realizarea lucr ă rilor de constructii. 

Conform Devizului general actualizat de c ă tre SC Devize & Info S.R.L. au rezultat 
urmă torii indicatori tehnico-economici, 

- Valoare total ă  a investitiei: 17.041.529 5 37 lei cu TVA, 
- Din care C+M: 14.358.618,26 lei cu TVA 

Cre ş terea total ă  de valoare este de 4.959.358,37 lei cu TVA, faţă  de valoarea devizului general 
aprobat prin }ICJ nr. 136/24.08.2017 de 12.082.171,00 lei cu TVA. ş i o crestere total ă  de 
3.223.408,37 faţă  faţă  de valoarea devizului general aprobat prin HCT nr.12/28.01.2021. 

Cre ş terea de valoare este justificat ă  ea urmare a modific ă rilor evolu ţ iei costurilor 
practicate la realizarea lucr ă rilor de construc ţ ii publicate de care Institutul National de Statistic ă . 

Prin urmare, avand in vedere prevederile Legii 27312006 a finantelor publice locale, 
propunem Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a aprobarea devizului general actualizat rezultat in 
urma actualiz ă rii pentru realizarea obieetivului de investi ţ ii „Reabilitarea si punerea in 
valoare a Monumentului Istoric Orasul de Floci", Cod SMIS 117124, prin modillearea în 
mod corespunz ă tor a HCJ nr. 136/24.08.2017 pe care 11 atas ă m. 

Ataşă m prezentului Raport: 
Devizul General aetualizat, 
Buletinul statistic nr.10, tabelul nr.15 cuprinz ă nd Indicii de cost in construc ţ ii, emis de 
are Institutul National de Statistic ă  

DIRECTOR EXECUTIV, 
Cristian VLAD 

 

intocmit: 
Serban Ana 
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