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PROTECT DE HOTĂRARE NR.
privind modificarea Hoteirdrii Consiliului Jude ţean Ialom4a nr. 140/24,08.2017 privind
aprobarea realiz ă rii prolectului „Reabilitarea ipunerea in valoare a monumentului is/one
Ora şul de Floci" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu Modific ările ulterioare
Consiliul Judelean
Avand in vedere;
Referatul de aprobare nr.
/2021 - 1 din , 2 ,1
12.2021 al Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita;
Examinând:
- Hotardrea Consiliului Judetean lalomita nr. 140 din 24.08.2017 privind aprobarea
realizarii proiectului „Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Orasul de
Floci" si a cheltuielilor legate de project, cu modificarile ulterioare cause prin Hotararile
Consiliului Judetean Ialomita nr. 1321203 1.2018 şi nr. 34/25.02.2021;
- Hotarii rea Consiliului Judetean lalomita nr.
I
12.2021 privind modificarea
Hotariirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentatiei
tehnico-economice, faza
si a principalilor jndicatori tehnico-economici la obiectivul
de investitii „Reabilitarea ş i punerea în valoare a monumentului istoric Orasul de Floci", cu
modificarile ulterioare;
- Contractul de finantare nr. 3995/05.04.2019 pentru implementarea proiectului
„Reabilitarea şi punerea in valoare a monumentului /stork Orasul de Floci" - cod SMIS
117124;
- Raportul nr. 't02,42 /2021 --- din 4 12.2021 al Directiei Investitii i Servicji
Publice;
- Avizul nr.
/2021 din
12.2021 al Comisiei econoinico-financiare
şi agricultur
- Avizul nr.
/2021 din
12.2021 al Comisiei de urbanism, amenaj area
teritoriului, dezvoltare regionala, protectia mediului şi turism,
In conformitate cu:
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 5 — Irnbunatatirea medjului
urban si conservarea, protectia i valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea
de investitii 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si
cultural, Apel de proiecte POR/20171515.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor
Strategiei UniuniiEuropene pentru Regiunea Dunarii — Aria prioritara 3 — Promovarea culturii
,s1 a turismului, a contactelor directe intre oameni, din cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020;
- Buletinul statistic de preturi nr.10/2021;
- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
completeirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificarile şi
completarile ulterloare;
Consillut Judotean Ealomita
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- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicatd cu modificdrile şi complet drile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organ izare si fun cţionare a Consiliului Judelean
Ialomiţa, apro bat prin Hotdrdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu
modificdrile i cornplet ările ulterioare;
In temeiul prevederilor art, 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului
nr, 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile şi complet drile ulterioare,
HOTĂRĂ$TE:
Ara Art. 2 la Hotdrdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa Ialomiţa nr. 140 din 24.08.201 7
privind aprobarea realizdrii proiectului „Reabilitarea i punerea in valoare a monumentului
istoric Orasul de Floci" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificdrile ulterioare, se
modified si va avea urmdtorul con ţinut;
"Art. 2 (1) Se aprobd valoarea totald a proiectului prevdzut
17.041.529,3 7 lei cu TVA,

art.1) in cuantum de

(2) Se aprobci valoarea totald eligibild a pro iectului prevăzut la art.]) in cuantum de
9,482,284,42 lei cu TVA.
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea
proiectului, in valoare de 7.748.890,63 lei cu TVA, compusd din 189.645,69 lei Cu TVA,
reprezentdnd 2% din valoarea totald eligibild a proiectului si 7.559.244,94 lei cu TVA,
cheltuieli neeligibile,
(4) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajeazd să finanţeze din bugetul judeţului lalomiţa
toate costurile conexe aferente pro iectului ,s1 va asigura toate resursele financiare necesare
implementdrii proiectului in condiţiile rambursdrii/decontăril ulterioare a cheltuielilor din
instrurnente structurale."
Art.H Anexele nr. 1 si 2 ale Hotdrdrii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 140/24.08.2017
cu modificdrile ulterioare, se modified si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care ,fac parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
ArtIH Se imputerniceste domnul Pavel Marian, Presedintele Consillului Judeţean
Ialomiţa, sd semneze, în numele şi pentru Judeţul Ialomiţa, documentele aferente proiectului
prevdzut la art, I, in situaţiile menţionate in Ghidul solicitantului si in Declaraţia de
angajarnent, prevăzutd in anexa nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.IV Prin grija Secretarului General al Judeţului lalomiţa, prezenta hotdrdre se va
liei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Ru get
cornunica, spre ducere la indeplinire, Direct
Finanţe şi Direcţiei Achizitii si Patrimoniu, i spre stiinţă, Instituţiei Prefectului — Judeţul
lalomiţa, urmând a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa Secţiunea "Monitorul
Qficial al Judejului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Seeretarul general al judettilui Ialomita
Adrian Robert IONESCU
Cod FP -07-06, Edr=2-vers 0
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Anexa nr.2
din
2021

Prograrnul Operatfonat Regional 2014-2020
Model 55.1
Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, prornovarea i de7voltarea patrimonfului natural si cultural

Declaratie de angajament

Subsemnatul PAVEL MARIAN CNP
, posesor a C.I. seria
SPCLEP Slobozia, in catitate de reprezentant legal at Jude ţ ului lalomita.

nr.

etiberat de

pentru proiectul „Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Orapl de Rod"
pentru care am depus prezenta cerere de finantare
MS angajez:
•

Să asigur contributia proprie respectiv 189.645,69 lei, reprezent ă nd 2% din valoarea
eligibilă a proiectului);
Să finantez toate costurile neeligibile (inclusiv costuri conexe) aferente proiectului;

•

Să asigure resursele financiare necesare implement ă rii optime ale proiectutui in condiple
ramburs ă rii utterioare a cheltuielitor eligibile din instrumente structurale;

▪

Să prezint, la momentut contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectutui in conformitate
Cu ultimul buget rezuttat in urma evalu ă rii tehnice i financiare in care se men ţionează
sumete ce implic ă contributia solicitantutui l.a chelteuieli eligible i neeligible aferente
proiectului;

•

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

•

Să respect, pe durata preg ătirii proiectului şi a imptement ă rii acestuia, prevederile
legislatiei in domeniul egatit ătii de sanse, gen şi nediscrinninare, protectiei mediului,
eficien ţei energetice şi achizitiitor publice;

▪

S ă asigur accesibilizarea corespunz ătoare a spatiutui obiect at proiectului, prin
mentionarea in cerintele de proiectare din caietut de sarcini pentru realizarea proiectului
tehnic, respectarea prevederitor nationale, inctusiv GP 088-03 - M ăsuri Specifice pentru
Accesul Persoanelor cu Handicap la Monumentele Istorice si europene aplicabile in vigoare
S ă respect, pe perioada de valabilitate a contractului, conditia de a nu fi fast g ăsit
vinovat, printr-o hot ă ră re judec ătorească definitiv ă, pentru comiterea unei fraude/
infrac ţiuni referitoare la obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şt/sau a fondurilor
publice nationate aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat
prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare;

•

S ă notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment on modificare care afecteaz ă sau
ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate aplicabile mentionate in Ghidul
solicitantului (general şi specific) in termen de cel mutt 5 zile lucr ătoare de la luarea la
cunostint ă a situatiei respective;

•

Ca pă n ă La sfă rşitut perioadei de implementare a proiectului, s ă realizez activitatea de
digitizare a obiectivului de patrimoniu;

Acest paragraf se va mentine numai în declaratia de angajament a partenerulut care are in proprietate/ drept de
administrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectul cererii de finantare
1

0

Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial in circuitul public la data finaliz ă rii
implementă rii proiectului.

NUME PRENUME REPREZENTANT LEGAL: MARIAN PAVEL
SEMNĂTURĂ REPREZENTANT LEGAL:
DATA:

Mambo,. of 01512 Faderatla

ROMANIA
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hot ărăre privind modificarea Hot ărărli Consillului Judelean Ialorni ţa
nr. 140124.08.2017 privind aprobarea realiz ări proiectului „Reabilitarea i punerea în valoare
a monumentului istoric Omni de Floci" şi a cheltuielilor legate de proiect,
cu modific ările ulterioare
Prin projectul de hot& ăre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean lalomita se
propune modificarea Hotărării Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 140124.08.2017 privind
aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea i punerea in valoare a monumerztului istoric
Orasul de Floci" si a cheltuielilor legate de pro iect, cu modific ările ulterioare aduse prin
Hotărdrile Consiliului Judeţean nr. 132/20.11.2018 si nr.34/25.02.2021.
Proiectul de hotărdre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonanţa de
Urge*" a Guvernuluj nr. 5712019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu modific ările şi complet ările
ulterjoare, Legea nr. 24/2000 privind norrnele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată ş i Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiljului Judeţean
lalomiţa.
Cererea de finanţare a proiectului „Reabilitarea şi punerea in valoare a monumentului
istoric Orasul de Floci" a fost admis ă la finanţare prin Programul Operational Regional 2014 2020, in acest sens semn ăndu-se contractul de finanţare 3995 din 05.04.2019.
După incheierea contractului, pentru a se tine searna de once crestere sau diminuare a
costului materialelor pe baza căruia s-a fundarnentat preţul acestuia, devizul general sj
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii an fast actualizati/modificati
prin Hotărăre a Consiljului Judetean lalornita. in acest sens, se impune şi alinierea bugetului
proiectului cu noile valor' ale proiectului, aprobate.
In raportul de specialitate al directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomita si in bugetul cc insoteste proiectul de hotăreire sunt motivate si
detaljat noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii. Fată de cele prezentate, se
impune modificarea declaratiei de angajament, odată cu modificarea cheltujelilor neeligibile
ale proiectului..
Constatad că sunt indeplinite conditiile de necesjtate si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean Ialomiţa adoptarea hotărării in forma si continutul prezentate in project.
PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoredactat
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RAPORT
la proiectul de hot ăare privind modificarea Hot ărfirii Consiliului Judetean Ialomita nr.
140/24.08.2017 de aprobare a realizării proiectului: „Reabilitarea şipirnerea in valoare a
nionumentului istoric Orapd de Floci." şi a cheltuielilor legate de project cu modific ările
ulterioare

Unitatea Adn-iinistrativ Teritorial ă a depus spre finanţare din fonduri europene, prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020 / Axa prioritar ă 5 — Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protec ţia şi valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investi ţii
5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural Apel
de proiecte: P0R12017/515.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun ării in ce prive şte Aria prioritar ă 3 a SUERD
"Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor direete intre oameni" proiectul mai sus
menţionat, cc vizeaz ă reabilitarea i punerea in valoare a monumentului istoric Ora şul de Floei.
Proiectul a fost admis la finan ţare jar in data de 05.04.2019 a fost semnat contractul de
fmanţare nr. 3995105.042019.
Ca urmare a schimb ărilor legislative reglementate prin OUG nr 114/2018 din 28.12.2018
privind instituirea unor m ăsuri in domeniul investiţillor publice şi a unor măsuri fiscal —
bugetare, modificarea i completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum
a includerii in devizul general al proieetului a cheltuielilor prev ăzute de formatul standard al
devizului general prev ăzut in HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare i con ţinutul - cadru
at documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din
fonduri publice, dar şi a evoluţiei cursului de sehimb leu/euro (4,5744 lei/euro in luna iunie 2016
faţă de 4,8686 lei/euro in luna dec. 2020), de modific ările de cote, taxe ap ărute s-a impus
actualizarea Devizului General şi a. Devizelor pe object pentru proiectul mai sus men ţionat,
aprobat ulterior prin Hot ărarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 12/28.01.2021.
În data de 21 iulie 2021 a fost semnat contractul de luer ări (proiectare i executie) Cu
ASOCIEREA S.0 ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L- S.0 CONCAS S.A m. 17.61212021-D din

21.07.2021, contract care a fost reziliat din cauza int ărzierilor inregistrate in cadrul proiectului din
culpa Executantului.
Avănd în vedere rezilierea contractului de execu ţie lucrări i faptul c ă in deeursul anului
2021 indicele de cost in construc ţii, indicator statistic care mdsoar ă evoluţia costurilor practicate
la realizarea lucrarilor de construc ţii executate intr-o anumit ă perioad ă fată de o perioadă de
referinţd, a fost intr-o continu ă majorare, respectiv de la 135,7 la nivelul lunii ianuarie 2021 a
ajuns in luna octombrie, conform Buletin statistic de pre ţuri nr.10/2021, la 160,2, s-a impus
actualizarea Devizului General al obiectivului de investi ţii mai sus menţionat.
Astfel este necesar ă actualizarea atdt a valorii totale a proiectului c ăt şi a bugetului cererii de
fmanţare (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile), avănd in vedere c ă fundamentarea
bugetului cererii de finan ţare se bazează pe devizul general al proiectului actualizat la inceputul
anului 2021.
Avănd in vedere prevederile contractului de fman ţare se precizeaz ă că „modificarea
valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribu ţie proprie, prin majorarea
valorii neeligibile a Proiectului. În consecin ţă, creşterea valorii totale a proiectului se va constitui
în totalitate ca i cheltuial ă neeligibilă. Beneficiarul este obligat s ă transmită, impreund cu
cererea de modificare a Contractului şi documente din care s ă reiasă angajamentul acestuia c ă va
asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor
fonduri".
În conformitate cu prevederile Legii m.27312006 privind fman ţele publiee locale, propunem
Consiliului Judeţean Ialomiţa modificarea art.2 care va avea urm ătorul conţinut:

•

Valoarea totald a proiectului, inclusiv TVA aferent: 17.041.529,37 lei cu TVA

conform bugetului actualizat, ata şat anexa nr.1 ( valoarea totald a proiectului se majoreaz ă cu
3.223.408,37 lei inclusiv TVA faţă de valoarea iniţială a proiectului in cuantum de
13.818.121,00 inclusiv TVA).
•

Valoarea totald eligibild, inclusiv TVA aferent: 9.482.284,42 lei (rămăne neschimbata

conform contractului de finan ţare mai sus menţionat)
•

Valoarea total ă neeligibil ă, inclusiv TVA aferent: 7.559.244,95 lei (contributia

cheltuielilor neeligibile a fost rnajorat ă cu 3.223.408,37 lei inclusiv TVA ca urmare a
actualiz ării bugetului proiectului, in conformitate cu devizul general actualizat
•

Contribuţia proprie, inclusiv TVA: '7.748.890,64 lei din care contribuţia de 2% a

solicitantului la cheltuielile eligibile, inelusiv TVA: 189.645,69 lei, iar contribu ţia solicitantului
la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 7.559.244,95 lei. in urma actualiz ării devizului general
şi in consecinţă cu reineadrarea unor eheltuieli asupra c ărora an intervenit modific ări in

categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile au condus hi majorarea valorii totale a proiectului, iar
acest lucru este posibil doar prin suplimentarea contributiei proprii a Beneficiarului, respectiv
majorarea valorii contribu ţiei proprii cu suma de 3.223.408,37 lei inclusiv TVA,
•

Asistent ă financiar4 nerambursabil ă solicitată, inclusiv TVA: 9.292.638,73 lei

(rămâne neschimbată conform contractulai de finan ţare mai sus menţionat).
În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ător
anexa 1 la Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 140/24,08,2017 cu modific ările
completările ulterioare.
Totodată solicitantul, respectiv Jude ţul Ialomiţa trebuie s ă imputerniceasc ă pe
reprezentantul s ău legal să semneze documentaţia aferentă proiectului, in situatiile mentionate de
Ghidul Solicitantului precum şi Declaratia de Angajament prev ăzu0 in anexa nr.2, care
inlocuieşte declaratia din Anexa 2 de la HCJ 140/24.08.2017.
Faţă de cele mai sus menţionate, propunem spre aprobare Consiliului Jude ţean Ialomiţa
adoptarea proiectului de hotardre privind modificarea Hot ărdrii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
140/24.08.2017 de aprobare a realiz ării proiectului: „Reabilitarea şi punerea in valoare
monumentului istoric Orapl de Floci" şi a cheltuielilor legate de project cu modific ările
ulterio are.

Director executiv,
Vlad Cristian
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Sef servicia SMP,
Stanciu Mariana
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