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PROIECT DE HOTARARE NR:
privind aprobarea cofinantării pentru obiectivul de investitil finantat prin
Pro gramul National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judetean de Urgent(' Slobozia”, cu aplicarea coeficientilor de ajustare,
conform 0.U.G. nr. 47/2022

Consiliul Judetean
Avă nd Fn vedere:
- Referatul de aprobare nr.
.-/2022 - \Kit
din /6 .06.2022 at
Preşedintelui Consiliului Judetean lalomita,
Examină nd:
- Hotără rea Consiliului Judetean lalomita nr. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea
cofinantării pentru obiectivul de investiţii finan ţat prin Programul National de Dezvoltare
Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Juderean de Urgen ţă Slobozia",
cu moclific6rile ulterioare;
- Hotă rarea Consiliului Jude ţean lalomita nr.
din
.2022 privind
aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici
actualiza ţi, faz6 executie lucră ri, cu oplicarea coeficientilor de ajustare, conform
prevederilor 0.U.G. nr. 47/2022 pentru obiectivul de investipi „Construirea Blocului Operator
din cadrul Spitalului Judetean de Urgen ţă Slobozicr;
acordul contractual nr.16941/2021-1114,07.2021 şi con tractul nr.16943/2021N/14.07.2021 privind proiectarect i execuţia de lucră ri la obiectivul de investitii „Construirea
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia";
- Solicitctrea antreprenorului S.C. Construc ţii Erbau S.A. inregistrată la Consiliul
Judetean lalomira sub. Nr. 13315/2022 - Q din 20.05.2022 pen tru aplicarea prevederilor
O.U.G. 47/2022 pentru restul de executat;
- Raportul de specialitate nr.
/2022 din 16 .06.2022 at Directiei
Investitii şi Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pen tru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia mediului ş i turism;
- Avizuf nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economic() financiare şi agricultură,
Tn conformitate Cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b)
alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului napional de dezvoltare
cu modifică rile i completă rile ulterioare;
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- prevederile Ordinului Viceprim - ministrului Dezvolt ăril Regionale 51 Administratiel
Pub/ice nr. 1.851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei.de Urgent ă a
Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala,
republicat, cu modific ările 5i completările ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Dezvolt ă rli Regionale, Administratiel Pub/ice 51
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si
sumele alocate acestora pen tru finantorea Programului national de dezvoltare
pen tru judetul lalomi ţa, in perioada 2017 — 2020,
prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele pub/ice locale cu modific ările 51
cornpletă rile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgentă Guvemului nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind
ajustarea preturilor con tractelor de achizitie public ă/contractelor sectoriale/ contractelor de
concesiune/acordurilor-cadru,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările 5i completă rile ulterioare,
,

HOTARA5TE:
Art.1 Se aprob ă cofinantarea obiectivului de invest-10i finantat prin Pro gramul
National de Dezvoltore Local ă „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean
de Urgentă Slobozia", cu aplicarea coeficientilor de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022, Cu
suma 2.632.241,46 lei cu TVA, din care:
a) 1.450.774,46 lei cu TVA, reprezintă cheltuieli efectuate pOn ă la data de 14.06.2022
b) 1.181.467,00 lei cu TVA, sumo necesarei pentru finalizarea investitiei.
Art.2 Suma specificata la art. 1 va fi prev ăzută in bugetul general al judetului
lalomita.
Art. 3 Prezenta hotăreire devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ăril.
Art. 4 Cu data intră rii in vigoare a prezentel hot ărari se abrog ă Hotărârea Consiliului
Judetean lalomita nr. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinantă rli pentru obiectivul de
investip finantat prin Programul National de Dezvoltare Locale' „Construirea Blocului
Operator din cadrul Spitalului Juderean de Urgent ă Slobozia", cu modific ă rile ulterioare.
Art. 5 Prin grija Secretarului General at Judetului lalami ţa prezenta hotăr6re va fi
cornunicată Ministrul Dezvolt ă rii, Lucrărilor Pub/ice i Administratiel, directillor de
specialitate implicate, Institutiei Prefectului —Judetul lalomita, urmând a fi publicat ă pe siteul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial at Judetului ".
,

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

A VIZAT ,
Seeretarul General al Judetului Ialotnita
Adrian Robert IONESCU

Rcl./Oc,
TGV
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hot ă ră re privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii finan ţ at
prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgent ă Slobozia", cu aplicarea coeficierytilor de ajustare,
conform O.U.G. nr. 47/2022

Prin proiectul de hot ă r ă re supus dezbaterii se propune privind aprobarea aprobarea
cofinan ţă rii pentru obiectivul de investitii finan ţat prin Programul National de Dezvoltare Local
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen0 Slobozia", cu aplicarea
coeficien ţilor de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022.
Prin Hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean lalomita nr. 176 din 23.09.2021 a fost aprobat ă
modificarea Hot ă ră rii nr. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de
investitii finan ţat prin Programul National de Dezvoltare Local ă „Construirea Blocului Operator
din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă Slobozia", cu nnodific ă rile ulterioare, ca urnnare a
atribuirii contractului de proiectare ş i execu ţie lucră ri.
Potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr. 47 din 14.04.2022,
prevederile acestui act normativ se aplic ă ş i" (...)contractelor de achizitie public ă/contractelor
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucr ări definite la art. 3 alin. (1) lit. c)
şi m) din Legea nr. 98/2016, Cu modific ările şi cornpletările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit, b) şi
din Legea nr. 99/2016, cu modific ările şi cornpletările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g)
din Legea nr. 100/2016, cu modific ările şi cornpletările ulterioare, inclusiv
contractelor/ocordurilor-cadru care includ dot ări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi
functionale necesare realiz ării lucrărilor şi, respectiv, punerii Fn functiune şi/sau destin ate
echip ării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investitii/lucreirilor de Intretinere şi
reparatii curente/ reparatiilor cap/tale, prev ăzute in anexa nr. 6 sectiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la
Hot ără rea Guvemului nr. 907/2016 privincl etapele de elaborare ş i continutul-cadru al
documentaffilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fan dun pub/ice, cu modific ările şi cornpletările ulterioare, precum şi con tractelor de achizitie
public/ sectorialeVacordurilor-cadru pen tru realizarea studiilor de fezabilitate ş i/sau a
proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes national 51 care includ studii
geotehnice."
Art. 7 alin. (8 ) din Ordonan ţ a de Urgen ţă a Guvernului nr. 47 din 14.04.2022, privind
ajustarea preWrilor contractelor de achizitie public ă/contractelor sectoriale/ contractelor de
concesiune/acordurilor-cadru, prevede c ă " incepand cu data intrării în vigoare a prezentei

ordonante de urgent& prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (4)/it. b), alin. (5) lit, a), alin. (6)
şi (7), ajustarea stabilit ă conform prezentei ordonante de urgent ă se aplică şi contractelor de
achizitie public ă/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de
lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructure( de transport de interes national of/ate in
derulare, indiferent de durata de executie/furnizare/prestare a acestora, in cuprinsul carora au
fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a pretului, altele deceit cele prev ăzute la art. 1
alin. (8), stabilite in raport Cu rota inflatiei sau cu indici, a c ăror aplicare conduce, la data
intrării in vigoare a prezentei ordonarle de urgent ă, exclusiv pentru restul r ămas de executat,
o valoare a ajustării pretutui mai mice( deceit cea rezultat ă ca urmare a aplicarii prevederilor
prezentei ordonante de urgent ă, pen tru diferenta de pret p ănă la valoarea ajustarii stabilite ca
urmare a aplic ării prezentei ordonante de urgentă".
Astfel, cu adresa inregistrat ă la Consiliul Judetean lalonnita sub nr. 13316/2022antreprenorul S.C. Constructii Erba ş u S.A. a solicitat aplicarea prevederilor O.U.G. 47/2022
pentru restul de executant.
Conform art. 7 alin. (10) din O.U.G. nr. 47/2022, " Tr? situatla in care, pe parcursul derul ării
contractelor de achigie public ă/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilorcadru de lucr ări/produse/servicii de prolectare infrastructur ă de transport de interes national
prevazute la alin. (8), cre ş terea pretului ca urmare a ajust ării stabilite conform prevederilor
prezentei ordonante de urgernä este mai mic ă deceit creş terea pretului rezultot ă co urm are a
aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respective( se aplic ă exclusiv clauza de
revizuire din contract."
Dup ă analizarea situatiei ş i stabilirea restului de executat s-a actualizat devizul general ş i
indicatorii tehnico-econonnici prin aplicarea coeficientilor de ajustare, conform O.U.G.
nr. 47/2022, pe cheltuieli eligibiie i neeligibile.
Astfel, in condiVile de mai sus, se impune ş i actualizarea cotelor de cofinantare
(cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului) rezultate in urma aplic ă rii coeficientilor de ajustare
aplicati pentru restul de executat, conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă a Guvernului
nr. 47/2022.
Acest obiectiv de investitii este finantat de la bugetul de stat prin Programul national de
dezvoltare local ă ş i de la bugetul judetean, iar din analiza efectuat ă ş i actual izarea devizelor a
rezultat o cre ştere at ăt a cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de la bugetul de stat, c ăt şi o
modificare a cheltuielilor neeligibile care va fi suportat ă de la bugetul judetului.
Conform art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 47/2022, " Se aprob ă suportarea de la bugetul de
stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care deruleaz ă
pro grame nationale de investitii, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea pretului
contractelor de achizitie publică/sectorială/de concesiune/ acorduritor-cadru, ca urmare a
incheierii actelor aditionale prevazute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a incheierii
con tractelor dup ă intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgent ă continand clauza de
ajustare stabilit ă conform prevederilor prezentei ordonante de urgent, exclusiv pentru cele
aferente cheltuielilor eliaibile, corespunz ătoare contributiei din bugetul de stat prin programe
stabilite prin con tractele de finantare, potrivit reglement ărilor legate spec/ale aferente fiec ărui
program national in parte, pen tru obiectivele/proiectele de investilli finantate prin pro grame
nationale pe bază de con tracte de finantare, incheiate potrivit prevederilor art. 34 On. (2) din
Legea nr. 273/2006, cu modific ările şi cornpletările ulterioare."

Urmare actualiz ă rii devizului general estimativ valoarea investi ţiei a crescut de la
77.168.959,66 lei cu TVA la 98.641.884,55 lei cu TVA.
În condi ţiile de mai sus a rezultat o cre ştere a valorit cheltuielilor eligibile, suportate de la
bugetul de stat, de la 74.832.714,56 lei cu TVA la 96.009.643,42 lei cu TVA.
Valoarea cofinan ţă rii Judeţ ului lalomi ţa pentru obiectivul de investi ţii cre şte de la
2.336.245,10 lei cu TVA la 2.632,241,46 lei cu TVA din care:
a) 1.450.774,46 lei cu TVA, reprezint ă cheltuieli efectuate p ă n ă la data de 14.06.2022
b) 1.181.467,00 lei cu TVA, suma necesar ă pentru finalizarea investi ţ iei.
Tn raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elennentele care stau la baza propunerii
spre aprobare a proiectului de hot ă r ă re, în ceea ce priveste structura valorii principalilor
indicatori tehnico-econonnici si a valorii contribu ţ iel financiare a jude ţ ului lalomiţa la realizarea
obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum si a cheltuielilor pentru rest de executat,
Constat ă nd c ă sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate *i de oportunitate, propun
Consiliului Jude ţean lalomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma si con ţinutul prezentate in proiect.

PRE$EDINTE,
MARIAN P L

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
Privind aprobarea cofinanfării pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National
de Dezvoltare Local ă : "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalul Judetean de
Urgentă Slobozia" , cu aplicarea coeficientilor de ajustare , conform Ordonantei de Urgent
nr.47 din 14.04.2022

Avănd in vedere :
• Hotărdrea Consiliul Judeţean Ialomita nr.201/23.11.2017 cu modific ările aduse
prin Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr.124/07.08.2020 i prin
Hotărarea Consilkului Judetean Ialomita nr.176123.09.2021 privind aprobarea
cofinantării pentru obieetivul de investiţii finantat prin Programul national de
Dezvoltare Local ă " Constmirea Blocului Operator din cadrul Spitalului
Judetean de Urge* Slobozia" ;
•

Prevederile Ordinului Mini strului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice
şi Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obieetivelor de
investitii i sumelor alocate acestora pentru finantarea Programului National de
Dezvoltare Local ă pentru Judetul Ialomita, in perioada 2017-2020;

•

Prevederile 0,U. G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Local ă , cu modificările şi completările ulterioare;

•

Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, cu modific ările şi
completările ulterioare;

•

Prevederile art.173, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul
Administrative, cu modific ările ulterioare;

•

Acordul contractual nr.16941/2021-L/ 14.07.2021 şi eontractul nr.16943/2021N/14.07.2021 privind proieetarea si exeeutia de lucr ări hi obiectivul de investiţii
"Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalul Judelean de Urgent ă
Slobozia" ;

•

Prevederile art.10 alin (6) din Ordin. Nr1851/2013 , privind punerea in aplicare
O.U.G. nr.28/2013- conform cărora ; in vederea incheierii contraetului de
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finanţare multianual, pentru obiectivele de investitii in continuare, Consiliul
Judeţean Ialomita, in calitate de beneficiar trebuie s ă transmită Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice (actual M.L.P.D.A) documente
care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat şi/sau devizul
general pentru lucrările rest de executat, defalcate pe categorii de luerări şi
categorii de cheltuieli, hot ărărea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
actualizati hotărărea Consiliul Judetean de asigurare a finantării pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanteazh' de la bugetul de stat prin program
, prevăzute la art.8 alin(3) din Ordinul mai sus amintit, precum şi contractele de
achiziţii publice , inclusiv actele adi ţionale incheiate;
•

Prevederile Ordonantei de Urgentă nr.47 din 14.04.2022 art.! alin (1)
" Pretul contractelor de achizitie public ă/contractelor sectoriale/contractelor de
concesiune/
acordurilor-cadru,
aferente
obiectivelor/proiectelor
de
investiţii/lucrărilor de intretinere şi reparatii curente/reparatiilor capitale
finantate, integral sau partial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pet. 27
din Legea nr. 500/2002 privind finantele public; cu modificările şi complet ările
ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pet. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările i completările ulterioare, sau din fondurile
proprii ale autoritătilor/entit ătilor contractante prev ăzute la art. 4 aim. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile public; cu modificările şi completările
ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizi ţiile sectoriale,
cu modificările i completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) şi c) şi art. 10
aim. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări
concesiunile de servicii, cu modific ările şi completările ulterioare, afiate in
derulare la data intrării in vigoare a prezentei ordonan ţe de urgent ă, se ajustează,
hi conditiile prezentei ordonante de urgenţă, pentru a tine seama de once creştere
sau diminuare a costurilor pe baza c ărora s-a fundamentat pretul contractelor.";

•

Prevederile Ordonantei de Urge* nr.47 din 14.04.2022 art.1 alin (2)
" Prevederile aim. (1) se apnea contractelor de achiziţie publicălcontractelor
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art.
3 aim. (1) lit. c) i m) din Legea nr. 98/2016, cu modific ările şi completările
ulterioare, la art. 3 aim. (1) lit. b) şi 1) din Legea nr. 99/2016, cu modific ările şi
completările ulterioare, respectiv la art, 5 aim. (1) lit. g) din Legea nr, 100/2016,
cu modificările şi completările ulterio are, inclusiv contractelor/acordurilorcachu care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice i funcţionale
neces are realizării lucrărilor i respectiv, punerii in functiune şi/sau destinate
echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrărilor de
intretinere i reparatii curente/ reparatiilor capital; prevăzute in anexa nr. 6
secţiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărărea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
,
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modificările i completările ulterioare, precum şi contractelor de achizi ţie
publică/ sectorial ă/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate
şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes
national şi care includ studii geotehnice.";
•

Prevederile Ordonantei de 'Urge* nr.47 din 14.04.2022 art.3 alin (1)
„Ajustarea stabilit ă conform prevederilor prezentei ordonan ţe de urge* se
realizeaz ă exclusiv pentru restul r ărnas de executat/furnizat/prestat la data
intrării în vigo are a prezentei ordonante de urge*, p ănă la finalizarea
obiectivelor/proiectelor de investitii/lucr ărilor prevăzute în acordurilecadru/luerărilor de intrefinere şi reparatii curente/reparatiilor capitale
efectuarea receptiei la terminarea lucr ărilor, potrivit prevederilor legale in
vigoare la data efectu ării receptiei, pană la fumizarea integral ă şi recepţionarea
produselor achizitionate, conform prevederilor contractual; şi, respectiv, p ă.nă
la recep ţionarea documentafiilor tehnico economiee aferente serviciilor de
proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ i studiul
geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes national, potrivit
prevederilor contractual; ca unnare a unei solicit ări justificate din partea
contractantului.";

•

Prevederile Ordonan ţei de Urgentă nr.47 din 14.04.2022 art.3 alin (4)
" in vedcrea ajust ării valorii solicit ării de plată potrivit aim. (1) se utilizeaz ă
următoarea formul ă:
Va = Vo x V[(1-p-a) x ICCn/ICCdaia referintă ± (p+a)]
unde:
— Va reprezintă valoarea ajustat ă a solicitării de plată, Vo reprezint ă valoarea
solicitării de plată conform preturilor prev ăzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezint ă valo area procentual ă a
plătii în avans deterrninat ă ca rap ort dintre valo area avansului primit şi
nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, p reprezint ă valoarea procentual ă a
profitului detenninat ă ca raport dintre valoarea profitului exprimat ă valoric
preţul contractului, ICCn reprezint ă indicele de cost in constructii total aferent
lunii solicitării de plată, jar ICCdata referin ţă reprezintă indicele de cost in
constructii total aferent lunii anterioare datei-limit ă de depunere a ofertei,
conform. documentatiei de atribuire sau doeumentelor aferente realiz ării
aehiziţiei directe. in cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acordcadru, ICCdata referint ă, reprezintă indicele de cost in con.structii total aferent
lunii anterioare dateilimit ă de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. in
situatia in care luna aferent ă datei-limită de depunere a ofertei este anterioar ă
lunii ianuarie 2019, ICCdata referint ă se asimilează, indicelui de cost in
construcţii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul i profitul, exprimate
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valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului/acorduluicadru."
•

Prevederile Ordonanţei de Urge* nr.47 din 14.04.2022 art.7 alin (8)
" incepand cu data intrării in vigoare a prezentei ordonante de urge*, prin
exceptie de la prevederile art. 1 alM. (4) lit, b), alin. ( 5) lit, a), alin. (6) şi (7),
ajustarea stabilit ă conform prezentei ordonante de urgenţă se aplică şi
contractelor de achizitie public ă/contraetelor sectoriale/contractelor de
concesiune/ acordurilor-cadru de luerări/produse/servicii de proiectare
infrastructur ă de transport de interes national aflate in derulare, indiferent de
durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, in cuprinsul cărora au fost
prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a pretului, altele dec ăt cele prev ăzute
la art. 1 alit', (8), stabilite in raport cu rata inflatiei sau cu al ţi indici, a căror
aplicare conduce, la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
exelusiv pentru restul r ămas de executat, la o valoare a ajustării pretului mai
mică cleat cea rezultat ă ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante
de urgenţă, pentru diferenţa de preţ pan ă la valoarea ajust ării stabilite ca urmare
a aplicării prezentei ordonante de urgent ă.";

•

prin adresa nr. 3058/19.05.2022
Solicitarea din partea Antreprenorului
inregistrat ă la Consiliul Judetean Ialomiţa cu nr. 13316/2022-Q din 20.05.2022
privind ajustarea valorii aferente restului de executat existent la data intrării in
vigoare a Ordonantei de Urgenţă nr.47 din 14.04.2022.

S-a calculat Devizul General cu introducerea fonn-alei privind ajustarea preturilor atat
la luerănile de constructtii cat şi la capitolul privind dotările , echipamenetele şi utilajele
tehnologice prin formula :
Va = Vox V{ ( 1-p-a) x ICCn/ICCdatarcferint ă (p+a)]

Din formula aplicată , a reiesit valo area totală a obiectivului de investiţii in sumă de
98.641.884,89 Lei cu T.V.A.
Potrivit art 5 din Ordonantei de Urge* nr.47 din 14.04.2022 ordonatorul principal de
credite care deruleaz ă programe naţionale de investitii ( M.D.L.P.A.) va suporta ulterior de la
bugetul de stat sumele suplimentare necesare pentru ajustarea pre ţului contractelor de achizitie
publică ca urmare a incheierii actelor aditionale exclusiv pentru eheltuieli eligibile.

Ca urmare a actualiz ării Deizului general estimativ care cuprinde valoarea lucr ărilor
ajustate conform O.U.G. nr47/20222 valoarea total ă a investitiei ere şte de la 77.168.959,66
LEI cu T.V.A. din care C+M 30.729.648,01 Lei en T.V.A., la 98.641.884,55 LEI cu T.V.A.
din care C+M : 39.692.023,55 LEI cu T.V.A.
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Astfel rezult ă cresterea valorii cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat de la
74.832.714,56 LEI cu T.V.A. la 96.009.643,42 LEI Cu T.V.A. şi se impune şi modificarea
cofinanţării cheltuielilor neeligibile de la Bugetul Local.
Supunem spre aprobare proiectal de hotărăre privind modificarea cofinant ării Judeţului
Ialomiţa pentru realizarea obiectivului de investi ţii "Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judetean de Urgen ţă Slobozia" de la 2.336.245,10 LEI cu T.V.A. la 2.632.241,46
LEI cu T.V.A compus ă :
• cheltuieli efectuate p ănă la 14.06.2022 de 1.450.774,46 LEI cu T.V.A. ,
• valoarea necesară pentru finalizarea investitiei 1.181.467 LEI cu T.V.A.

Director Executiv DISP
Cristian VLAD

intocmiţ,
Bogdan BANU

