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PROIECT DE 110TARARE NR.
privind aprobarea modific ării anexei la Hotărdrea Consiliului Judetean lalomita nr.178 din 23.09.2021
privind aprobarea Notei con ceptuale aferent ă obiectivului de investitii
"Eficientizare energetic ă sala de spectacole „Europa", foaier şi centrul de inforinatii pentru cet ăteni"

Consiliul Judeţean Itdomiţa,
Av and în vedere:
yf, )
Referatul de aprobare nr.
/2022

din..2022 a Presedintelui Consiliului Judeţean

Examindnd:
Hotărd rea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea Notei
conceptuale aferentă obiectivului de investi ţii "Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa", foaier
şi centrul de infOrmaţii pentru cetăţeni"
- Raportul de specialitate
/2022-11 din e9,,Z. 0 .2022 al Direcţiei Investi ţii şi Servicii
Pub/ice;
/2022- din
Avizul nr.
.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
/2022- din
.
.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
.

In conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei de urge* a Guvernului nr.155/2020 privind uncle m ăsuri pentru
elaborarea Planolui national de redresareşi rezilienţă necesar Romdniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată .prin
Legea nr.230/2021, C7,1 modifictirile şi completările ulterioare;
- prevederile art.3, art.5 alin.(2) şi anexa nr.1 din Hotărdrea de Govern nr.907/2016 privind etapele
de elaborare confinutul-cadru al docurnentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri pub/ice, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele pub/ice locale, cu modific ările şi cornpletările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. h) şi alin.(3) lit.f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile şi completările ulterioare;
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- prevederile art.47
art.59, art.61 şi art, 62 din Legea nr.2472000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelornormative, republicată, cu modific ările ş i completările ulterioare;
prevederile art.45 si 47 din Regulamentul de organizare ş i funcţionare a Consiliului Judeţean
aprobat prin Hotărdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.46 din 30.03.2021, cu modific ările ş i
com_pletările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modific ările si completările ulterioare,

HOT Ă R Ă $TE

Art. I Punctul 2.2 al anexei la Hot ărdrea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.178 din 23.09.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investiţii "Eficientizare energetică sala de spectacole
„Europa", foaier i centrul de informatii pen try cetăteni", se modifieă si va avea următorul cuprins:
„Obiectivul de investifii cv functiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea investitiei
propuse este „Consolidarea, amenajareaş i reorganizarea Muzeului National al Agricuturii",
Art. II Punctul 3.1 al anexei la Hot ărarea Consiliului Judeţean falomita nr.178 din 23.09.2021
privind aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investi ţii "Eficientizare energetic ă sala de
spectacole „Europa", foaier şi centrul de informaţii pentru cetăteni", se modified si va avea unndtorul
cuprins:
„Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă înfaza de proiectare DALI tindnd
cont de standardele de cost existente pentru lucrări similare, de cantităti de lucrări ş i oferte de pret de pe
piaţa liberă acolo uncle htcrările nu sunt evidenţiate in standarde de cost.
Valoarea estimată a acestui obiectiv de investitii este de 7,700000 lei cu TVA. Obiectivul de
investitii cu fitnctiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea investiţiei propuse este
„Consolidarea, atnenajarea i reorganizarea Muzeului National al Agrieuturii".
Art. III Punctul 3.2 al anexei la Hot ărarea Consiliului Judetean Ialomita nr.178 din 23.09.2021
privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investitii "Eficientizare energetic ă sala de
spectacole „Europa", foaier centrul de informaţii pentru cetăteni", se modified si va avea urm ătorul
cuprins:
„- Servicii elaborare Documentatie de Avizare a Lucr ărilor de Interventii (DAL1) (inclusiv studii
topografice geotehnice, documentatii de oblinere avizr acorduri, expertiză tehnică si audit energetic) —
90.000 lei cu TVA;
- Servicii de verificare tehnică de calitate a DALI — 22.000 lei cu TVA;
Taxe pentru obtinere avize, acorduri — 2.000 lei cu TVA."
Art. IV Punctul 3.3 al anexei la Hot ărdrea Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr.178 din 23.09.2021
privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii "Eficientizare energetică sala de
spectacole „Europa", foaier ş i centrul de informalii pentru cetăteni", se modified si va avea urm ătorul
cuprins:
„Surse de finantare: COMPONENTA C5 — VALUL RENOVAII pentru CLADIRI PUBLICE
RENOVARE INTEGRAT Ă finanţat prin Planul National de Redresare i Rezilientă (PNRR).
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

Finantarea cheltuielilor estimate va fi asiguratei din fonduri nerarnbursabile, fonduri nallonale şi
fonduri proprii."

Art. V Prin grija Secretandui General al judeţuIui Ialomiţa, prezenta hot ărke va fi connunicat ă spre
dueere la indeplinire Direetiei Investiţii ş i Servicii Publice ş i, spre tiinţă Instituţiei Prefectului — Jude ţul
Ialomiţa, urmâ'nd a fi publicată pe site-ul Consiliului Jude ţcan Ialomita, seetiunea "Monitorul oficial
judetului".
,

PREŞEDINTE,

Contrasemneaza pentru legalitate

MARIAN PAVEL

Seeretarui General al Jude ţului Ialomiţa
Adrian Robert TONESCU

Ni.
Emisd la Slobozia
Aităzi
.
.2022
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarli anexei la Hoteirarea Consiliului Judelean Ialomi ţa
nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea Notei con ceptuale aferentii obiectivului de investi ţii
"Eficientizare energeticei sala de spectacole „Europa'', foaier i centrul de infortnalii pentru cetiileni"

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune spre aprobare modificarea Notei conceptuale
aferente obiectivului de investilii "Eficientizare energetic sala de spectacole „Europa", foaierşi centrul de
informatii pentru cetăţeni".
În conformitate Cu prevederile art.5 alin.(2) din Hot ărfirea de Guvern nr.90712016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economjce aferente obiectivelor/proiectelor de
investitfi finantate din fonduri publice, cu rnodific ările ş i completările ulterioare: "elaborctrea studiului de
prefezabilitate, dupc't caz, a studiului de fezabilitate on a documentafiei de avizare a lucrcirilor de intervenţii
este condifionată de aprobarea prealabilci de ccitre beneficiarul investiţ iei a notei conceptuale".
Potrivit art.3 alin.(1) ş i (2) al aceluiaş i act normativ, Nota coneeptual ă este o documentatie intocmit ă
in scopul justific ării neeesitătii si oportunit ătii realiz ării unui obiectiv de investitii, fjnantat total sau partial
din fonduri publice, prin intermediul c ăreia Sc evidentiaz ă datele preliminare necesare implement ării
obiectivului de investitii propus si se prezint ă informatii cu privire la estimarea suportabilit ătij investitiej
publice. Pentru intoemirea acesteia, legjuitorul a stabilit ş i un model cadru, care este prev ăzut in anexa nr.1
la Hotkărea de Guvern nr.90772016.
Spatiul este destinat activit ătilor administrative (centrul de informa ţii pentru cet ăteni şi registratura)
şi sociale (teatru, sedin ţe, simpozioane, colocvii etc.), jar pentru buna functionare a tuturor activit ătilor este
necesară eficientizarea energetic ă a clădirii pentru protej area spatiului de lucru de curenti de aer ş i variatii de
temperatur ă.
S-a constatat at ă't necesitatea efectu ării de lucrări de consolidare pe lang ă cele de eficient ă energetic ă,
cat si faptul ea Programul privind cresterea eficien ţei energetice i gestionarea inteligent ă a energiei in
clădirile publiee din anul 2021 al Administratiei Fondului pentru Mediu nu finanteaz ă lucrări asupra unor
objective cc necesit ă ş i lucrări de consolidare seismica'. În acest sens, s-a decis elaborarea documenta ţiei
tehnico-economice — faza DALI pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, in vederea depunerii
proiectului in cadrul Componentei C5 — Valul Renov ării pentru Cl ădiri Pub lice renovare integrat ă finanţat
prin Planul National de Redresare i Reziliertt ă (PNRR), program european care finan ţează atat lucr ări de
consolidare seismică a cl ădirilor, căt şi de eficientizare energetic ă a aeestor imobile.
Constatănd cä sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea notărdrii in forma si continutul prezentate in project.
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Raport
la proiectul de hotărare privind aprobarea modific ării anexei la Hot ărArea Consiliului Judetean
Ialomita nr. 178/23.09.2021 privind aprobarea Notei Conceptuale aferent ă obiectivului de
investitii: "EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETĂTENI"

Pun HCJ nt. 178/2109.2021 a fost aprobat ă Nota Coneeptual ă aferent ă obiectivului de
investiţii mai sus menţionat. Nota conceptua1 ă. prevede realizarea luer ărilor de efieienţă energetic ă
avănd ca surs ă de finanţare Programul privind ere şterea eficenţei energetice ş i gestionarea inteligent ă a
energiei în cl ădirile publiee din anul 2021 al Administra ţiej Fondului pentru Mediu.
În urma efectuării tinui calcul preliminar al unei societ ăţi de proiectare pentru obiectivul de
investitie mai sus menţionat s-a preeizat ca acesta necesita efectuarea de luer ări de consolidate pe
lâng ă cele de eficienţă energetica, iar programul de eficient ă energetica din cadrul AFM nu finan ţează
luerări de eficien ţă energetica asupra unor objective care necesit ă si lucrări de consolidare seismic ă.
Avănd in vedere elaborarea si finalizarea Ghidului Solicitantului aferent COMPONENTEI
C5 — VAL UL RENOVARII pentru CLAD IRI PUBLICE RENOVARE INTEGRATA finan ţat prjn
Planului National de Redresare i Rezilient ă (PNRR) precurn ş i deschjderea apelului de proiecte,
Consiliul Judeţean Talomiţa a decis elaborarea documenta ţiei telinico-economice -faza D.A.L.I pentru
obiectivul: "EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER ST
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI , in vederea depunerii proiectului. Lucr ările
realizate în cadrul acestui apel vor cuprinde, pentru fjecare component ă din cadrul proiectului, atat
intervenţii care vizeaz ă consolidarea seismic ă după caz, eat şi interventii care conduc la o renovare
energetic ă moderată.
Alocarea initial ă a sumelor propuse pentru realizarea eficientiei energetice a fost prognozat ă
pentru depunerea projectului pri.n AFM- Administra ţia Fondului pentru Mediu. Luer ările eligibile cc pot
fi finanţate prin Planul National de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt clar definite in cadrul
Ghidului Solieitantului, fiind necesar astfel suplimentarea lucr ărilor de eficient ă energetica si
introducerea de lucr ări de consolidate dup ă caz pentru a se atige indicatorii obligatorii de project
Din cauza celor relatate anterior se impune majorarea sumelor estimate dup ă cum urmează
-pentru servicii elaborare Doeumentatie de Avizare a Lucr ărilor de Interventij (D.A.L.I)
(inclusiv studii topografiee si geotehnice, documentatii ob ţinere avize acorduri, expertiza telmic ă
audit energetic), valoarea de 53 mu i lei se va m ării la 90 mii lei
-pentru servicii de verificare tehnic ă de calitate DALI valoarea se va m ării de la valoarea de 4
mu i lei la valo area de 22 mu i lei, diferenţa de 18 mu lei urm ănd a fi asiguratd prin diminuarea valorii
aferentd Taxe pentru oblinere avize, acorduri de la 20 mu i lei la 2 mii lei.
Estimarea cheltuielilor pentru realizarea documenta ţiei s-a realizat ludndu-se in considerate,
costurile realizării unor documentaţii pentru investiţii similare. Obiectivul de investitii cu functiuni
simulate la care s-a realizat raportarea este "Consolidarea, amenaj area şi reorganizarea Muzeului
National al Agriculturii" pentru care exista semnat un contract de servicii elaborate DALT , jar pentru

servi.ciile de verificare tehnic ă exista in derulare pentru acela ţi obiectiv de investnii a procedura de
achizitii a cărei valoare estimat ă este de aproximativ 22.0001.ei.
Punctele din eadnil Notei conceptuale cc vor suferii modificări sunt: 2.2, 3.1, 3.2, şi 3.3.

Astfet modificările survenite vor fi dup ă cum urmează :
2.2
"Obiectivul de investitii cu functiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea investitiei
propu.se este "Cresterea eficentel energetice a sediului Muzeului Judetean lalomita".

va devenii:
Obiectivul de investitii cu functiuni sirnilare la care ne-am raportat pentru estimarea investitiei
propuse este "Consolidarea, amenajareaşi reorganizarea Muzeului National al Agriculturii".

3.1
Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă in faza de proiectare DALI
tinănd cant de standardele de cost existente pentru lucrări similare, de cantităli de lucrari şi oferte de
prep de pe piata liberă acolo uncle lucrările iusunt evidentiate in standarde de cost.
Valoarea estimată a acestui obiectiv de investitii este de 7.700.000 lei cu TVA. Obiectivul de
investitii cu functiuni Simi/are la care ne-am raportctt pentru estimarea investitiei prop use este
"Cresterea eficentei energetice a sediului Muzeului Judelean lalomila",

va devenii:
Cheltuielile pentru executia obiectivului de investitii se estimeaz ă in faza de pro iectare DALI tin ănd
cant de standardele de cost existente pentru lucrări sirnilare, de cantităti de lucrari şi oferte de pret de
pe piata liberă acolo unde lucrările nu stint evidentiate in standarde de cost.
Valoarea estimată a acestui obiectiv de investitii este de 7.700.000 lei cu TVA. Obiectivul de
investitii cu functiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea investiliei propuse este
"Consolidarea, amenajarea i reorganizarea Muzeului National al Agriculturii

3.2
- elaborare expertiză tehnică — 20.000 lei cu TVA;
elaborctre audit energetic — 15.000 lei cu TVA;
taxe pentru ob(inere avize, acorduri — 20.000 lei cu TVA;
- documentatie tehnico economic ă faza D.A.L.I. — 18.000 lei cu TVA;
- verificare tehnică
— 4000 lei cu TVA

va devenii:
-Servicii elaborare Documentatie de Avizare a Lucr ărilor de Interventii (D.A.L.I) (inclusiv studii
topografice si geotehnice, docurnentatii oblinere avize acorduri, expertiza tehnic ă si audit energetic)90.000 lei cu TVA
- Servicii de verificare tehnica de calitate a DALI- 22.000 lei cu TVA
- Taxe pentru obtinere avize, acorduri- 2.000 lei cu TVA

3.3
Surse de finantare:
Programul privind cresterea eficentei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei in
pub/ice din anul 2021 al Administratiei 1Tondului pentru Mediu.
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurată din fonduri nationale ifondvriproprżi.

va devenii:
Surse de finantare;
COMPONENTA C5 — VALUL RENOV ĂRIT pentru CL ĂDIRI PUBL10E RENOVARE
INTEGRAT Ă finantat prin Planului National de Redresare şi Rezilient ă (PNRR),
Finantarea cheltuielilor estimate va fi asigurată din fonduri nerambursabile, fonduri nationale
fOnduri proprii.

Avănd în vedere cele prezentae mai sus propunern aprobarea modific ării Notei conceptuale.
anexă la HO 178 din 23.09.2021 aferentă obiectivului de investitii: "EFICIENTIZARE
ENERGETIC Ă SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER SI CENTRUL DE INFORMATII
PENTRU CETĂTENI

Director Executiv,
Vlad Cristian

Sef Serviciu Management de Project
Mariana Stançiu
intocmit,
Luiza Gheorghe
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