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PROTECT DE HOTĂ CURE NR. 
privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicator! tehnico — economic!, 

faza PT, pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire Centru de recuperare pentru copii 
cu autism" Slobozia 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. ar/2022- J \  din  /6 OG. 40241  Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean Ialomita; 

Adresa  or. 4426 din 01.03.2022 a Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului 
Ialomi ţ a; 

- Nota de fundamentare nr. 4416 din 01.03.2022 a Diree ţ iei Generale de Asistent ă  Social ă  
Pro tec ţ ia Copilului Ialomita; 

- Mernoriul tehnie justificativ nr. 8 117.03.2022 al proiectantului SC ARCHISTUDIO SRL; 
Ex amin ă nd : 
- Raportul de specialitate nr.  isrei4 12022-k din K..9(pba--  al Directiei Investitii ş i Servicii 

Publice; 
- Avizul  or. 	/2022- din 	 al Comisiei economico-financiar ă  ş i agricultur ă ; 

Avizul nr. 	/2022- din 	 al Cornisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism; 

In conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 ann. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. 1) din Ordonanta de Urge*. a Guvemului or. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 10 alin. (4) lit. b) din Hot ă ră rea de Guvern or. 907/2016 privind etapele de 

elaborare ş i con ţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publiee, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

prevederile Legii  or. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Legii  or. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modifiedrile ş i completă rile 
ulterioare; 

In temeiul art. 196 aim. (1), lit, a) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului or. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTĂ RAŞ TE 

Art.1 Se aprob ă  devizul general actualizat, faza PT, pentru obiectivul de investi ţ ii „Construire 
Centru de recuperare pentru copii cu autism" Slobozia, prev ă zut în anexa care face parte integrant ă  
din prezenta bot ă rare. 

Art.2 Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici actualiza ţ i, faza PT, pentru obiectivul 
de investitii „ Construire Centm de recuperare pentru copii cu autism" Slobozia, dup ă  cum urmeaz ă : 

a) valoarea  total ă  a investitiei : 6.469.218,80 lei cu TVA, din care: 
Constructii Montaj (C+M): 4.686.013,15 lei cu TVA. 

b) perioada de execuţ ie a lucră rilor: 30 luni. 

Art.3 Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 
Cod FP -07-06, ed,2 vers.0 



Art.4 Prin grija Secretarului General at Judetului ľ alomi ţ a, prezenta hot ă rare se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Direetiei Investitii ş i Servicii Publice, Directiei Buget Finante, Directiei 
Achizitii i Patrimoniu ş i Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomita, ş i spre 
ş tiintă  Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, unnand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean 
Ialornita, sectiunea Monitorul Oficial at judetului. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
NR.F. 

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 



DEVIZ GENERAL privind cheltulelile necesare realizaril: 

Construire centru de recuperare pentru copli cu autism 

r. 
Crt Valoare(fara TVA) TVA 

Valoare 
cuTVA 

Lei Lel Lei 

2 3 4 6 

' 	;:!7`..F 	 ,, 	4,—  
Cheltulell pentru obtlnerea ş i amenaJarea terenului 

1.1. Obtinereaterenuiu 0,00 0.00 0.00 
1.2. Arnenalarea teronulul  0.00 0.00 0,00 

1.3. Amenajă rl pentru protectla medlurui ş i aducerea  la starea Inital ă  12,240.05 2,325,61 14,565.66 
1.4. Cheituielt pentru relocarea I protectia uti! ĺ ta ţ ilor 287,860.00 50,693,40  31875340 

Total Capltolul 1 280,100.06  63,218.01 333,319.06 
,-..:,  

Cheltuiell pentru asturarea utilit ă tilor necesare obiectivulul 

2,1 ICheltuiell pentru aslgurarea utl It ă tIcr 	 62,013.92 	11,782.64 72,796.56 
Total Capitolul 2 	 62,013.92 	11,782.64 73,768.86 

- lartnalaMP-7;11W— ,11 44,'x'iv. ' 97:naVillinEfrgin itkatteK. 0 	 g3g7-117' i'T 
Clieltulell pentru prolectare ş i asistenta tehnla 

3.1. Stud!' 9 500 00 1,805.00  11,305.00 

3.1.1 Studil de teren 7,000.00 1,330.00  6,330.00 
3,1.2 Report prIvInd impactui asupra mediului 1,000,00 1 90.00. 1,190.00 
3.1.3 Alta stud .' specifIce 1,500.00 285.00 1,785.00 

3.2, 
Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si 
autorizatif 6,285.13 1,194.17 7,479.30 

3.3. Expertiza tehnic ă  0.00 0.00 0.00 
3.4, Certitcarea per-Valenta' energetice sl auditul energetic al cladirli 3,000,00 570.00  3570.00 

3,5. Proiectare  127,441.14 24,213 83 151,654.96 
3,6,1. Tema de proiectare 0,00 0.00  0.00 
3,5.2. Studiu de pre -zabittate 0.00 0.00 0.00 

.5,3, Stud!u de fezabilitateldocumentatie de avizare a lucrarifor de 
lnterventil si deviz general 38,800.00 7,372,00 46,172,00 
3.5.4. Documentatille tehnIce necesare in vederea obtinerli 
avizeloriacordurlior/ autolizatilor 10,000.00 1,900.00 11,900,00 
3,5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic el a detalilcr de 
execute 6,919,07 1,314.62 8233.69 
3.5.6. proiect tehnlc si detaill de execute 71,722.07 13,627.19 85,349.26 

3.8, Organiz rea p ocedurifor de achizte 1,000.00 190.00 1,190.00 
3.7.  Consultants 77,500.00 14,725,00 92,225.00 

3.7.1, Managementui  do proiect pentru obiectIvul de investitii 75,000,00 14,250.00 89,250,00 
3,7.2. Audit Mender 2,600,00 475.00 2,975.00 

3,.  te Ilia 85,062.73 12,3131 91 77,424.85 
3.8.1.AsIstenta tehica din partea proiectantulul 5,06 .73  961.9 6,024,65 
3,8.1,1 pe pericada de execute a lucranlor 3,000.00  570.00 3 570 00 
3.8.1.2 pentru partIciparea prciectantulut la fazele inc'use in programul de 
control al lucrarilor de execute, avizat re date Inspectoratui de Stet In 
Construct I 2,062.73 391.92 2,454,65 

Ç3.8.2. Dirigentie de santier 00,000.00 11,400.00 71,400.00 
Total Ca ■ Itolul 3 

MATIVee 	. 	 .....t 	._ 1, ' f 	._,: -uritognm, - 	- 

289,789.00 66,069,91 344,848.91 
,,,  

Oheituiell pentru  invest i a de bază  
4.1. Construct' si dnealat I 3,522,286.10 669,234,30 4,191 520 46 
4.2. Monte, utileje, echiparnente tehnologice si functonale 13,233.50 2,514.37 15 747,87 
4,3, Ublaje, echiparnente tehno cgice ş i funcponale care necesita monta/ 385,171.00 73,182.49 458,353 49 
4.4. Lltirale fire manta.' al echlpamente de transport 0.00 0.00 0.00 
4.5, Dotari 196,010.55 37,242,00 233,252.55 
4.6. Active necarporale 0.00 0.00 0.00 

Total Ca • !tofu' 4 	 4,110,701.15 	782,173.22 4,898,874.37 
.'" 	,,--,- ."e,-.7:44.r . 	- 	' , ',,,, ew,,t—afgArgiorremeiahlemmt-wdzatwgiat imaa- , ' 

Alto chel Weil 

6,1. Organizers do gentler 233,442.61 44,354.10 277 798.7 
c5.1.1. Lucrad do construct-4i instate aferents organizari do sent?* 60,192.61 11,436.60 71,629.21 



S.C. A 

r52 CherNile" canexe organize! santlertgui 173,250.00 32,917.50 206,167,50 
5,2, ComIsloane, cote, taxe, costuI credltulul 43,318.10 0.00 43,316,10 

5.2.1. Cornisloanele sl dobanzllor aferente creditului banci Rnantatoare 0,00 0.00 0,00 

5,2.2. Cots aferenta  ISO  pentru controiul calltatil lucrarilor in construct  19,889.13 0.00 19,689.13 

5.2.3. Cote aferenta ISO pentru =Aral! statulul Tn arnenaJarea teritoriului, 
urbanism ei pentru autcrIzerea lucrarllor de constructii 3,937,83 0,00 3,937.63 

5,2,4 Cots aferenta easel Sccfale a Constructilor - CSC 19,689.13 0.00 19,689.13 

5.2,5. Taxe pentru acordurl, avize el autorlzat a de o nstru reldesflintare 0.00 0.00 0.00 
5.3. Gheltulell diverse sl neprevazute 417,871,51 79,395.59 497,267.09 
5.4. Cheltuiell pentru lnformare si publidtate 0.00 0.00 0.00 

Total Capitolul 6 694,830,22 123,749.88 818,379.90 
.3. 	 -,7.-'' 	. Ves,A 

Cheltufell pentru probe tehnologfce el taste ş i predare la benefclar 
6,1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0,00 0.00 
6,2, Probe tehnologice 0,00 , 	0.00 0,00 

Total Capitolul 6 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 6 443 234.34  1,026984.47  6,469 218.80 

Din care: OM (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.24.5.1.1) 3,937,826.18 748,186.96 4,686,013.15 

Beneficiar/Investitor, 
Cqrectia General de AsIstenta Soclala el Protectra Copildul a Jud. TelornIta 
InforEuro 17.12,2021 respectiv 1 EUR =4,9492 RON 
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20Z2—.5 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea devizului general actualizat *i a principalilor indicatori tehnico – economici, faza 
PT, pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Construire Centru de recuperare pentru copii  Ca  

autism" Slobozia 

Prin proiectul de hot ă rhre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat ş i a 
principalilor indicatori tebnico economici, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire 
Centrul de recuperare pentru copii cu autism" Slobozia. 

Construirea Centrului de recuperare pentru copii cu autism este justificat ă  de cre ş terea num ă rului de 
cazuri de copii diagnosticati cu autism la nivelul Judetului lalomi ţ a, existenta a doar dou ă  centre care pot 
asigura servicii de specialitate, precum i costurile marl pe care trebuie s ă  le suporte familiile cu copii care 
au afectiuni In speetrul autist in vederea deplas ă rii la clinici/centre specializate. 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) lit, a) din Hot ă r ă rea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare i coMinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri public; prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 81 din 27.04.2021 a 
fost aprobat ă  documentaţ ia tehnico-econornice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) precum si prineipalii 
indicatori tehnico-econornici pentru obiectivul de investitii "Construire Centru de recuperare pentru copii cu 
autism" Slobozia. 

Prin Nota de fundamentare nr. 4416 din 01.03.2022, Directia General ă  de Asistenţă  Socială  
Protectia Copilului Ialorni ţ a a transmis devizul general al obiectivului de investitii „Construire Centru de 
recuperare pentru copii cu autism" Slobozia, actualizat la faza PT urmare a faptului c ă  s-a constatat 
modificarea devizului general al obiectivului de investitii fa ţă  de devizul general intocmit in faza studiului 
de fezabilitate, ca urinate a cresterii semnificative a preturilor pe piata materialelor de constructii ş i a 
necesit ă tii devierii•unor re ţ ele de utilit ă ti care nu au fast initial preconizate la faza de studiu de fezabilitate. 

De asemenea, in confonnitate cu prevederile art. 10 aim. (4) lit. b) din HG nr. 90772016 devizul 
general intoemit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou/mixt de investitii ş i, 
respectiv, la faza documentatie de avizare a lucr ă rilor de interventii in cazul interventiei la constructie 
existent ă  se actualizeaz ă  prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, on de Gate on este neeesar, dar in 
mod obligatoriu la data solicit ă rii autorizatiei de construire. Astfel, la nest moment se impune aprobarea 
devizului general actualizat faza PT. 

În raportul direc ţ iei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lalomita sunt prezentate datele de 
natură  tehnico-economic ă  ale obiectivului de investi ţ ii cc urmeaz ă  a fi realizat. Valoarea total ă  a lucr ă rilor 
este estimată  la circa 6,5 milioane lei, jar durata de executie a lucr ă rilor este preconizat ă  la 30 luni. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Rcdactat 
Novac Ramona-Florentioa 
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Direcţ ia Investi ţ ii si Servicii Publice 	 Nr. 641449) - 74,66 

RAPORT 

la proiectul de hotkrfire privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor 
indicator! tehnico-economici , faza PTh+DE pentru obiectivului de investi ţ ii 
„Construire CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPH CU AUTISM 

SLOBOZIA" 

Prineipalul obiectiv urm ă rit prin promovarea acestei investitii este legat de recuperarea 
copiilor cu autism ş i reintegrarea lor social ă . 

Centrul de recuperare cc Sc va realiza prin aceast ă  investi ţ ie va contribui intro foarte 
mare m ă sură  la integrarea copiilor cu autism in sistemul educatiei de mas ă  i diminuarea 
eforturilor bugetare care ar trebui acute in cazul in care copiii respectivi ar fi mentinuti in 
categoriile persoanelor vulnerabile. 

În acord cu Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de s ă nă tate, 
edueatie ş i sociale adresate persoanelor cu tulbur ă ri din spectrul autist j cu tulbur ă ri de s ă nă tate 
mintal ă  asociate, care prevede "interventii specializate preeoce, psihoterapie cognitiv-
comportamentala, consilierea psihologic ă  a p ă rintilor ş i familiei, precum i servieii 
educationale pentru copiii cu tulbur ă ri din spectrul autist i cu tulbur ă ri de s ă nă tate mintal ă  
asociate", noul eentru i ş i ptopune s ă  ofere servicii specializate de terapie, dar ş i de consiliere a 
familiei, a eadrelor didactice ş i a altor persoane cu care interactioneaz ă  copiii cu autism pentru 
facilitarea accesului acestor copii la edueatie si servicii de recuperare. 

Prin dezvoltarea unor servicii moderne de recuperare pentru copiii cu autism, se 
urmă re ş te ea in judetul Ialomita s ă  se asigure capacit ă ti optime de preluare a unui num ă r 
suficient de mare de copii in proceduri terapeutice personalizate ş i de realizare a conditiilor de 
integrare a capiilor care au beneficiat de terapii, in ş coal ă  i comunitate, 

Surse de finanţ are: Cofinantare din Bugetul de venituri ş i cheltuieli al DGASPC 
Ialomita, bugetul local al judetului Ialomita ş i alte surse legal atrase. 



Aetiuni propuse:  

Particularit ăţ i structurale: structura, av ă nd regimul de ină lţ ime demisol, parker, etaj 
mansard ă  este prev ă zut s ă  Sc reahzeze din cadre de beton armat, compartiment ă ri u ş oare 
nestructurale ş i inchideri cu pere ţ i cortin ă  ş i panouri metalice termoizolante de tip sandwich. 
Plan ş eele vor fi din beton armat turnat monolit. Acoperi ş ul se vii realiza cu o ş arpant ă  in două  
ape, montată  peste un plan ş eu din beton armat turnat inclinat ş i invelită  cu panouri metalice de 
tip sandwich. 

Organizarea func ţ ională : cl ă direa Centrului de recuperare pentru copii cu autism este 
accesibil ă  pe o scar ă  exterioară , echipată  ş i cu lift de scară , printr-un spa ţ iu tampon denumit 
windfang. Din zona intr ă rii este vizibil biroul recep ţ iei, prin intermediul canna se asigur ă  
supravegherea ş i buna coordonare a traficului de persoane ş i a activităţ ilor specifiee in intreaga 
cl ă dire. La parterul cl ă dirii se vii putea asigura consilierea permanent ă  a p ă rinţ ilor care- ş i von fi 
implicat copiii in programele de recuperare. Tot la parter se va putea realiza ş i contactul Cu 
asistentii sociali, atunci and situa ţ iile care-i au in centrul tor pe copiii cu autism o vor impune. 

La etajul cl ă dirii au fost organizate cabinetele de terapie individual ă . Pentru asigurarea 
condi ţ iilor de securitate sanitar ă  ş i de eficienţă  a terapiilor recuperatorii, la acest nivel, ca ş i la 
mansard ă , vor avea acces doar speciali ş tii centrului ş i copiii implicaţ i in programele de 
recuperare. 

La mansard ă  a fost prev ă zută  realizarea unei s ă li multifunc ţ ionale, in care se pot 
organiza sedin ţ e de recuperare psihomotrice ş i kinetoterapie, reuniuni metodice ale 
speciali ş tilor, alte activit ăţ i specifice de grup cu copiii implica ţ i in programele de recuperare. 

La demisolul cl ă dirii se vor afla Biroul alocat activit ăţ ilor de natur ă  administrativ ă  vii fi 
locul ş efului de centru, vestiarul pentru personal, precum ş i camera de asigurare a materialelor, 
echipamentelor ş i dispozitivelor pentru igienizarea tuturor spa ţ iilor interioare ale centrului, 
inclusiv centrala de aspira ţ ie i despr ă fuire, centrala de inc ă lzire, cu accesul exclusiv prin 
exteriorul cl ă dirii, incăperea echipamentelor de ac ţ ionare a ascensorului. 

Echipare edilitar ă : canalizare menajer ă , alirnentare cu ap ă  curent ă , alimentare cu gaz 
metan la centrala termic ă , ap ă  cald ă  rnenajer ă  la grupurile sanitare, inc ă lzire/ră cire cu 
ventiloconvectoare, alimentare cu energie electric ă  pentru iluminat, prize ş i curen ţ i slabi. 
Branş amentele la re ţ elele tehnico-edilitare care vor deservi acest obiectiv, precum ş i aparatele 
de mă surare a consumurilor vor fi distincte ş i autonome fa ţă  de bran ş amentele care deservesc 
cl ă dirile existente in aceea ş i incint ă . 

Astfel, avand in vedere : 

- Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.81/ 27,04.2021 de aprobare a principalilor 
indicatori tehnico-economici, faza SF , pentru obiectivul de investi ţ ii „Construire 
Centru de Recuperare pentru copii cu autism - Slobozia "; 
Nota de Fundamentare ptivind aprobarea devizului general actualizat ş i a indicatorilor 
tehnico-econornici, faza PT, pentru obiectivul de investi ţ ii „ Construire Centru de 
Recuperare pentni copii cu autism - Slobozia ", elaborat ă  de DGASPC Ialomi ţ a ş i 
inregistrat ă  la CT Ialomi ţ a cu nr.56181 2022-Q/ 01.03.2022; 
Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul eadru al 
documenta ţ iilor telinico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii 
finanţ ate din fonduri publice; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţ ele publice locale; 
- Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 



Memoriul Tehnic justificativ privind diferen ţ ele  valance intre faza SF ş i documentatia 

faza PTh+DE, potrivit c ă ruia au fast necesare optimiz ă ri pentru realizarea imobilului 

buna desfăş urare a activit ă tii Centrului de recuperare pc copii cu autism. Astfel 
valorile privind cheltuielile necesare pentru: amenaj ă ri - protectia mediului, relocarea 
retelelor edilitare existente pe amplasament, asigurarea utilit ăţ ilor , construc ţ ii ş i 

instalaţ ii, organizare de sander -- au fost actualizate in raport de cre ş terea pre ţ urilor in 

perioada decembrie 2020- februarie 2022. in cadrul capitolului 4 din Devizul General 
la faza PT, costurile pentru utilaje ş i echipamente tehnologice ş i functionale s-au 

fundamentat pe actualizarea listei acestora conform recomand ă rilor din Proiectul 
Tehnic. La capitolul „Comisioane, cote, taxe" — costul taxelor s-a majorat ca urmare a 

cre ş terii valorii capitolului Constructii+Montaj. 

S-a actualizat Devizul General al proiectului „ Construire Centru de Recuperare pentru 

copii cu autism - Slobozia " la faza PT; 

Astfel valoarea total ă  a investitiei potrivit Devizului General actualizat se modific ă  de 
la 3.671.905,33 lei ( inclusiv TVA) din care C+M : 2.205.054,98 lei (inclusiv TVA) — la 
6.469.218,80 ( inclusiv TVA) din care C+M: 4.686.013,15 ( inclusiv TVA) 

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni, din care execu ţ ia lueră rilor 30 lani. 

Pap', de cele menfionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere ş i aprobare a 

proiectului de hot ă rdre 'in forma ş i conţ inutul prezentat. 

Anex ă m prezentului raport Devizul General actualizat (defalcat pc capitole ş i subcapitole 

de cheltuieli) ş i Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a, inregistrat ă  la C7 Ialornita cu 

nr.56181 2022-Q/ 01.03.2022 

Director Executiv, 

Vlad Cristian 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

Ş I PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita, cod 920033 
TeL 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657; 0243/206101 Fax 0243/233407 

Nr, el •. ,0 	-2022_ 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnieo 
economiei, faza PT, pentru obiectivui de investitii „CeLtrui de 

entn utistn- 

Conform Hot ă rkii Consiliului Judetean Ialomita nr.81/27.042021, s-au aprobat Studiul de 
fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul de 
Recuperare pentru Copii en Autism— Slobozia" si implicit, devizul general, parte integrant ă  din 
S.F., in sumă  de 3.671.905,33 lei cu TVA. 

Devizul la faza SF a, fost intoemit do proiectant in ban HG 90772016 privind etapele de 
elaborare §.1 continutul-cadru al documentatillor tehnico-economiee aterente 
obiectivelor/prolectelor de investifil finantate din fonduri publice. 

Devizul general al Proiectului Tehnic, aferent obiectivului de investitii „Central de 
Reettperare petting Copii . cu Autism — Slobozia", a suportat modific ă ri in plus fata de Devizul 
e il st      T fz , genra al Studiului deFeZabitae, repetiv delasunia de3.671.905,33 lei cu VA aa la  

6.469.218,80 lei cu TVA faza PT, 
Defalearea pe capitole de cheltuieli a cliferentelor intre devizul initial intoemit la realizarea 

Studinlui de Fezabilitate (SF) si a devizului general al Proiectului Tehnie, actualizat, este 
urmă toarea: 

Deviz general, faza SF Deviz  general, faza PT Diferente inregistrate 
Cai itolul 1 — Cheltuieli rentru oblinerea si amenajarea terenului 
32.751,28 lei cu TVA 333.319,06 lei +300.567,78  tel  cu  TVA 
Ca itolul 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitlitilor neeesare obieetivului  de investitii 
45.220,00 lei cu TVA 73.796,56 lei cu TVA + 28.576,56 lei cu TVA 
Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proieetare si asistentă  tehnia 
393.652,00 lei cu TVA 344.848,91 lei cu TVA - 48.803,09 lei cu TVA 
Capitolul 4 — Cheltuieli pentru invest* de baza 
2.914.384,07 lei cu TVA 4.898.874,37 lei en TVA + 1.984.490,30  lei  cu  TVA 
Capitoltd 5 —A//c elteltuiell 
285.897,98 lei cu TVA 818.379,90  lei cu TVA + 532.481,92 lei cu TVA 
Capitotut 0 —Cheltuieli pentru probe tehnologiee si teste 
Ole! 0 lei Diet 
TOTAL DEVIZ 

3.671.905,33 	lei en TVA 6.469218,80  lei  cu  TVA 2.797.313,47 lei cu TVA 



Prin proiectul tehnic, proiectantul a dezvoltat Si detaliat scenariul aprobat in cadrul 
studiului de fezabilitate, in conditiile respect ă rii indicatorilor tehnico-economici aprobati la faza 
SF. 

In concluzie, v ă  rugdm sa' ne aprobati devizul general actualizat la faza PT, pentru 
obiectivul de investitii „Centrul de Recuperare pentru Copii Cu Autism— Slobozia", avand ca 
principali indicatori tehnico-economici: 

valoarea  total ă  a investitiei — 6.469.218,80 lei cu TVA, din care : 
constTuctii ş i montaj 4.686.013,15 lei cu TVA. 

In sustinerea celor de mai sus, atas ă m prezentei note de fundamentare devizul general al 
obiectivului de investitii „Centrul de Recuperare pentru Copii Cu Autism— Slobozia" 
la faza PT. 

Cu deosebitd consideratie, 

Director General, 
prof. Paul Marcu 	 Director, 

ec. Lucretia Buda 
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