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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 15774/2022 - W din 16.06.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea 
cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare 
Locală  „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” , 
cu modificările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 130 din 28.06.2022 privind aprobarea 
devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, fază 
execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor O.U.G. nr. 
47/2022 pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia” ; 
 - acordul contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 și contractul nr.16943/2021- 
N/14.07.2021 privind proiectarea și execuția de lucrări la obiectivul de investiții „Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”; 

 -  Solicitarea antreprenorului S.C. Construcții Erbașu S.A. înregistrată la Consiliul 
Județean Ialomița sub. Nr. 13316/2022 – Q din 20.05.2022 pentru aplicarea prevederilor 
O.U.G. 47/2022 pentru restul de executat; 
 - Raportul de specialitate nr. 15819/2022 - G din 16.06.2022 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 16823/2022 – Q din 27.06.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 16834/2022 - I din 27.06.2022  al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
  - prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului  Viceprim - ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice   nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene  nr. 3450/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiții si 
sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Ialomița, în perioada 2017 – 2020, 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanței de Urgenţă  Guvernului nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind 
ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
    

Art.1 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiții finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților 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 până la data de 14.06.2022 
      b)   1.181.467,00 lei cu TVA, suma necesară pentru finalizarea investiției. 

 
Art.2 Suma specificată la art. 1  va fi prevăzută în bugetul general al județului 

Ialomița. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art. 4  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de 
investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală  „Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” , cu modificările ulterioare. 
 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, direcțiilor de 
specialitate implicate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-
ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului ”. 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                   MARIAN PAVEL                                        Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                        ADRIAN ROBERT IONESCU    
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