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PROJECT BE HOTĂRAE NR. 
privind aprobarea devizului general actualizat ş i a principalilor indicatorj tehnico- 

economici faza Project Tehnic, pentru projectul „Crefterea eficienlei energetice a Cleidirii 
administrative din strada Reizoare, nr.3", COD SMIS 140202 

,eote 
Consiliul Judetean 	 Ö7 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 0202%6 /2022 - 	din  Op2.09 .2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean 
Examinând: 

prevederile Hotă rarii Consiliului Judetean _Lion* nr. 88/2017 privind aprobarea 
"Strategiei în domeniul eficientei energetice a Judetului Ialomita pentru perioada 2016-2020"; 

- prevederile Hotă rarii Consiliului Judetean Ialorniţa nr. 131/24.08.2017 privind 
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr ă rilor de Interventie (D.A.L.I.) si a principalilor 
indicatori tehnico-economici 	obiectivul de investi ţ ii "Cresterea eficientel energetice a 
clă dirii administrative din strada Ră zoare nr.3 "; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentni axa prioritară  3-Sprijinirea tranziţ iei că tre o 
economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de investiţ ii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii inteligente a energiei si a utiliză rii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in clă dirile publice, si in sectorul locuinţ elor, Operatiunea B - 
Clă diri Publice in cadrul Programului Operational Regional(FOR) 2014-2020; 

- Raportul de specialitate nr.  etZ*, /2022 - a, din 05-  , 06  .2022 al Directiei 
Investitii si Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism, 

In conformitate cu 
prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) ş i alin, (3) lit. fi din Ordonanta de Urgentă  a 

Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rik ulterioare; 
- prevederile Hotă rarli de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i 

conţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţ iifinanţ ate din fonduri publice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
complet 	ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Judeytean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modific ă rile si completă rile ulterioare, 

Cod FP —07—  06, Ed,2 vers. 0 



În temeiul art, 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr, 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1 Se aprobă  devizul general actualizat, faza Proiect Tehnic, la obiectivul de 
investiţ ii „Cresterea eficienţ ei energetice a clă dirii administrative din strada Ră zoare nr.3", 
prevă zut in anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă ră re. 

Art.2 Se aprobă  principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţ i, faza Proiect 
Tehnic, pentru obiectivul de investi ţ ii „Cresterea eficienţ ei energetice a clă dirii administrative 
din strada Ră zoare nr.3", după  cum urrnează  : 

a) valoarea totală  actualizată  a investiţ iei ; 5,432,396,49 lei cu TVA, 
din care 

C+111.. 4.158.689,26 lei cu TVA; 

b) perioada estimată  de execu ţ ie : 12 luni. 

Art3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Talomiţa, prezenta hotă rare va fi 
comunicată  Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Pubiice, Direcţ iei Buget Finanţ e, Direcţ iei Achzi ţ ii ş i 
Patrimoniu si, spre stiing Ins tituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomiţ a, urmand a fi publicat pe 
site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţa Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judelului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al jude ţ ului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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Rugby Construct 

Tel/fax: 031 106 50 05 
office@ipdc,ro I www.ipdc.ro  

Str. Boisoara nr. 5, etej 1, 
Sector 6, BuQure0i 

DEVIZ GENERAL CONFORM HG90712016 al obiectivului 
Cresterea eficientei energetics a cladirii administrative din str. Razoare, nr. 3 municiuplul Slobazia, jud. 

lalotnits- Faze PTH 

IFIi Denurnirea capitalalar &subepi4.01410r de che lluieli Valoaro fare TVA TVA 
ValoareOclusiv 

TVA) 

tei lei lei 

11111 2 3 6 

CAPITOLUI. 1: Cheltuiell pentru obtfnerea si arnenajarea 
terenufiii Mil Obtlnerea lerenului 0.00 0.00 0.00 

Amenajarea terenulut 0,00 0.00 0,00 

AmenajAri pentru proteclia mediuiul  $ i aducerea la starea intti6l6 0.00 0.00 0.00 

Cheltulell pentru relocarea/protectla utilltetilor 0.00 0.00 9.00 

t.TOS Tar WOW '''''' PALS itVair4. -FIR,FR.VAR5g.Rigt „Ziiii:VtiFikeAg '.. . ..... 	: ' " '''''''- '41010 III 
1-1.1-RE 

 CAP1TOLUL 2: Cheituieli pentru asigurarea utilit6tilor 
necesare obieetlivului 0.00 0.00 0,00 

11*.kirtAPIIM .70.65emaMstMtra-iit-ti,-*Ve - TingtaM046 gellk-m3S: A blEMVP-VROW 
CAPITOLUL I: Choltuleli pentru praiectare si asistonti 
tehnIcA 

jflj Shia 4,180.00 0,00 4,180,00 

3.1,1. Studii de teren 3,680.00 0,00  3 ,650,00 

.1,2. Report privInd impactul asupra mediului 0.00 0,00 0.00 

3.1.3. Me studil spocifice 500.00 0.00 500,00 

MI Documentatli-suport si chettulell  pen  tru cbtinerea de avize, acorduri 
si autorizatil 
ExpertIzare tehrtica 

2,500,00 

9,180.00 

0.00 2,500.00 

1,744,20 10,924.20! 

Certificarea  perform anti  onergetice si auditului energetc  at 
cladirilor 7,250.00 380.00 7,630.00 

Profectare 11,06631 80,647.56 

1.5.1. Tema de prolectare 0.00 - 	0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 II 

1111 

I 3.5.3. Studiu de fezabflitatefdocumentatie de avizare a lucrarilor de 
interventli  at  deviz It eneral 3,900.00 0.00 3,900.00 

III 3.5.4. Documontatil tehnice necesare in vederea oblinerii 
avizelortacordurilorrautorizatMor 0.00 0.00 0.00 

3.5,5.   Verificarea tahnica do calitate a pr6ectutul tehnic si a 
detaliilor de execute 1,499,33 16,890.56 

3,6,5, Protect tehnic Si detalli de executie 5D,300.co 9,557.00 59,857.00 

3.6 Organizarea proceduritor de achizite 0.00 0.00 0.00 

Consultanta 151,304.00 26,647.76 178,151.76 

3.7.1. Managementu1 de protect pentru obiectivut de investitii 142,004,00 25,080.76 167,084,76 

3.7.1.1 Plata servidlor elaborare Strategie in clomeniut efWelei 
energatice 98,700.00 18,753.00 1'17,453.00 

3.71.2 Plata servidlor de consultanta In domeniul manegementului 
Investitlei sau adrninistrarea contractultil do executie 

41,104,00 6,327.76 49,631.76 

3,7.2, Aunt,' financier 9,300 00 1,767.00 11,067%00 

3.8 27,000,00 5,110.00 32,130,00 

.3,8.1. ASistenta tehhiCa din partee proiectantultit 2,000.00 380,.00 2,380.00 

3.8,1,1.  pa  perleada do executle a lucrarilor 1,000.00 190,00 1,490.00 

3.8.1.2, pentru participaree proiectentului la fatele incluse In 
programul de control at lucrarilor de executle, avizat de cetre 
Inspectoratul de Stat in Constructil 1,000,00 190.00 1,190.00 

3.8.2. pirrontierdo santiar 25,000:00 	 4,760.00 29,750.00 

TOTAL:: :1-ART ",. .av-At5-7 .................................................. _ 	.., _._,5a.:. -'°'=iVit-45:if§04 B*7zZM$:I57101.0 



Rugby Construct 

Tel/fax: 031 106 59 05 
office@ipdc.roiwww.ipdc.ro  

Str. Boisoara nr. 5, etaj 1, 
Sector 6, Bucure0 

CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru investitia de baza 

4.1 Construedi Si instala ii 3,399,797.95 645,9 1. 1 4,045 	 59.56 
Obiect 1- Masuri de crestere a eficientei enegetice in cladirile 
publics 2,131,442,93 404,974,06 2,536,416.49 
Obiectul 2 - Masurl conexe care contribuie la imptem n area 
proiectului pentru care se solicits finantare 1,268,355.52 240,987.55 1,509,343.07 

• Oblectul 3 - Lucrari de constructii si instaiatii neeligibiie 0.00 0.130 0,00 

4:2 Mentaj utllaie, echipamente tehnologice si functionale 51,078.33 9,705.07 60,784.40 
Object 1- Masurl de erestere a eficientel enegetice in ciadirile 
publics 51,079.33  9,705,07 60,784.40 

Obledtul 2 - Masuri conexe care contribule In implernentarea 
projectului pentru care se solicita finentare 

0.00 0,00 0,00 

Obiectul 3 - Lucrari de constructii si Instalatii neeligibfle 0,00  000 0,00 

Utilaje, echipamente tehnologiCe si functionale care necesita montej 
447,052.90 84,939.88 531,991,88 

Obiect 1- Masuri de crestere a efielentef enegetice in ciadirile 
publice 412,052,00 78,289,88 490,341.88 

Oblectul 2 - Masurf conexe care contribuie la implementarea 
proiectului pentru caress sollcita finantare 35,000.00 6,650,00 41,650.00 

mom 
4.6 

Obiectul 3 - Lutrari de nonstructii si instalatii nee ligibile 
0.00 0,00 0.00 

Ell UM*, echipamente tehnologice si funetionale care nu necesits 
mantel si echipamente de transport 0.00  0.00 0,00 
Dotari 0,00 0.00 0,00 

Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

ill im 
13111 
OM 

1111  

111 

TOTAL CAPITOL 4 3;89792918 740,606.;;56 4,53%54.84 
CANTO .1.) 	5: Ate cheituiell 

Orgenizare de sander 43,819.58 8,325.72 2,146:30 
Lucre( de construed' 43,819.68 8,325.72 52 145,30 

Cł eltuieli co exe organIzaril santierului 0.00 0.00 0.00 
Comisioane, cote taxe, cotuI creditulut 40,94 	66 475.00 41,416,66 
52.1, Comisioanele si dobanzile aferente creditu ul ba cii 
1 sntatoare  0.00 0.00 0.00 

III 5,2,2  Cots aferente ISC pentru c ntroful calitatii lucrarilor de 
construcdi 17,473.48 0.00 17,473.48 

5.2.3. Cots aferenta ISC pentru controlul statului in amenalarea 
tedtoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

3,494.70 0.00 3,494.70 

Cots aferenta Cael Socials a Constructorilor - CSC s 17,473.4 0,00 17,475,48 
5.2.5 Taxs pentru acorduri, evize conforms &autorizatia de 
construireidesdIntare 2,500,00 475.00 2,975.00 I
5.2.4 

Cheltuieli diverse si neprevezute 344,702.66 59,793.51 374,496.17 

Cheltulelei pentru informare si publicitate 8,100.00 1,539.00 9,639.00;  
TOIAL.cAFOOL.!5:' 407;56190. 70443.23 -:47.7;697:41 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologice si tests 
sl • redare la beneficiar 

8 .1 Pregttirea personalului de exploatare 0.00  0.00 0.00 

5.2  Probe tehnologice si tests 0.00 0.00 0.00 

ToTA4 , CAPITO6': • 

. 

 .0 00 _,. : .0.00 : , 0,00 
TOTAL GENE 	 K 

:, 4 576A98'41  - - 	 543236 49  
Din care C+M 3,494,696.86 663,992.40 4 158,689 26 

BENEFICIAR 
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Nr.,(2.V.tp /2022-E w,op022  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirare privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor 
indicatori tehnico-econwnici faza Project rehnic, pentru proiectul „Cresterea eficientei 

energetice a CIddirii administrative din strada Reizoare, nr.3", COD SMIS 140202 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general 
actualizat ş i a principaljlor indicatori tehnico-economici faza Project Tehnje, pentru proiectul 
„Cre ş terea efieientei energetice a Cl ă dirii administrative din strada R ă zoare, nr.3", COD 
SMIS 140202. Pentru realizarea obieetivului de investitii mentionat, Consiliul Judetean Ialomita a 
adoptat o serie de hot ă rari prin care, in conformitate cu prevederile Hot ă rkii de Guvern 
nr. 90712016, an fost aprobate: nota conceptual ă , tema de proiectare, documentatia de avizare 
pentrulucră ri de inferventie - D.A.L.I i prineipalii indicatori tehnico —economici. 

Potrivit prevederilor legale  în vigoare, s-a procedat la intocmirea proiectului tehnic ş i a 
detaliilor de execu ţ ie ale investi ţ ici. in cadrul proiectului tehnic ş i a detaliilor de execu ţ ie s-a 
constatat modificarea devizului general al proiectului, ceea cc presupune aprobarea noului deviz 
general ş i a valorii actualizate a principali1or indicatori tehnico-econornici aprobati. 

În raportul directiei de specialjtate sunt detaliate elementele cc stau la baza propunerii spre 
aprobare a proiectului de hot ă ră re, in ceea cc prive ş te structura valorii principaHlor indicatori 
tehnico-economici, faza Project Tehnic. 

În conformitate cu dispozi ţ iile art. 173 aim. (3) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 
coroborate Cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare, ş i art. 10 alin.(4) din Hot ă rftrea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Consiliul Judetean Ialomita 
aprob ă  actualizarea documentatiilor tehnico economice pentru luer ă rile de investitii de interes 
judetean, in limitele si in conditiile legii. 

Constatând c ă  sunt indep1inite eonditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă rdrii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Teh: Dogaru fulian 
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Raport de specialitate, 
la proiectul de hot ă ră  re privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico 

economici faza Project tehnic, pen tru proiectul „Creqterea eficientei energetice a Cl ă dirii 
administrative din strada R ă zoare, nr. 3", COD SMIS 140202 

Principalul obiectiv urm ă rit prin promovarea acestei investith este eficientizarea energetic ă  prin 
seă derea anual ă  estimat ă  a gazelor cu efect de ser ă , respectiv se ă derea eonsumului anual de energie 
primar ă  at cl ă dirilor publice (kWh/an), prin eficientizarea energetic ă  a el ă dirii amplasate in 
intravilanul municipiului Slobozia, strada R ă zoare, nr. 3, judetul 

Cl ă direa este mentionat ă  in Strategia Energetic ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a pentru perioada 2016 — 
2020. in eonfonnitate cu obiectivele mentionate în  "Strategia Europa 2020", proieetul vizeaz ă  
cresterea performan ţ ei energetice a cl ă dirilor, utilizarea eficient ă  a consumului de energie si reducerea 
emisiilor poluante generate de producerea, transportul i eonsumul de energie. 

Programul Operational Regional, prin intermediul Axei prioritare 3 — Sprijinirea tranzitiei c ă tre 
economie cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de Investi ţ ii 3.1.B — "Sprijinirea eficientei 

energetice, a gestioneirii inteligente a energiei si a utilizeirii energiei din surse regenerabile in 
irycrastructurile publice, inclusiv in eleidirile publiee si  în swam? locuintelor", propune o serie de 
instrurnente finaneiare i legale pe direc ţ ia eonformă rii cu politica european ă  in dorneniul eficientei 
energetiee la nivelul unit ăţ ilor administrativ-teritoriale din România. 

Prezenta investitie propune implementarea de mă suri adeevate care all conduc ă , pe de o parte, 
la seă derea consumului de energie in cadrul cl ă dirii vizate de investife, iar pe de alt ă  parte, s ă  
introducă , in consumul total de energie necesar func ţ ionă rii clă dirii, o component ă  de energie obtinut ă  
din surse regenerabile. Ca urmare a irnplement ă rii aeestui proieet de investitii, administra ţ ia publică  
va beneficia de oportunitatea reducerii costurilor de intre ţ inere, care in eadrul cl ă dirii actuale sunt 
extrem de ridicate având in vedere e ă  aceasta este invechit ă  i prezintă  degrad ă ri. in nest sens, 
resursele financiare economisite are putea fi investite intr-o manier ă  mai eficient ă  în beneficiul 
comunit ăţ ii. 

Actiuni propuse: 
Proieetul include reabilitarea termic ă  pentru Cl ă direa administrativ ă  din municipiul Slobozia, 

strada R ă zoare, nr. 3, proprietarul imobilului fund Consiliul Jude ţ ean Ialomita. Cl ă direa reprezint ă  
sediu administrativ, categoria-birouri. A fost data in folosinf ă  Tn anul 1996, având regimul de in ă ltime 
P + 2E ş i suprafa ţ a construit ă  desfăş urată  este de 1.068,00 m.p. 

S-au propus lucră ri de interventie privind ere ş terea eficien ţ ei energetice. Solu ţ iile recomandate 
pentru partea de construc ţ ii a elă dirii, tră  interventii la sursele de producere a fonnelor de energie si 
la instala ţ iile interioare: 

remedierea defectelor ş i degrad ă rilor din elementele de beton armat; 



- instalarea panourilor termosolare pe acoperi ş ; 
- realizarea termoizola ţ iei. 
Sc va implementa un sistem de inc ă lzire Cu 2 pompe de c ă ldură  (45 KW/buc), Cu foraj vertical, 

legate in casead ă . Retelele de transport agent termic vor fi reabilitate, echilibrate din punct de vedere 
al debitului de agent termic ş i a presiunii de lucru. Tot acest sistem va fi monitorizat de echipamente 
adecvate, care s ă  inregistreze i s ă  semnalizeze procesul de sistem. 

Sistemul de preparare a apei cake menajere va fi dotat cu 2 panouri termosolare (energie 
regenerabil ă ) ş i un buffer (stocator de energie) de 80 de litri. Sc vor p ă stra ş i boilerele existente i va 
fi achizi ţ ionat in sistem de monitorizare. 

Sc va implementa un sistem de ventilare mecanic ă  cu recuperare de c ă ldură  format din 27 de 
unită ti de ventilare independente cu recuperator de c ă ldură  din cupru. 

Insta'aline de iluminat vor fi dotate cu l ămpi electrice Cu LED de 40 W, care combinate cu tu.nelele 
de lumina montate pe partea de vest a tronsonului 2 vor asigura confortul vizual, 300 de lumeni. 

Avand in vedere: 
- prevederile  H. G.  nr. 90772016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentariilor 
tehnico-econotnice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub lice; 
- adresa S.C. Rugby Construct S.R.L. din data de 18.08.2022 prin care a transmis Devizul general 
actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investi ţ ii "Crqterea eficienţ ei energetice a Cleidirii 
administrative din strada Rcizoare, nr. 3", COD SMIS 140202. 

criza provocat ă  de conflictul militar din regiunea M ă rii Negre cc a afeetat pia ţ a construc ţ iilor din 
intreaga Uniune European ă , precum si faptul ca Ucraina este principalul furnizor ş i produc ă tor de 
o ţ el ş i materie prima pentru pia ţ a european ă  a constructiilor, consecinta a fost o cre ş tere semnificativ ă  
a pre ţ urilor la materialele de constructii, determin ă nd cre ş teri ş i de peste 40% la uncle materiale de 
constructii. 

De asemenea, criza generat ă  de contextul international a condus la cre ş teri ale pre ţ ului la 
carburanti, dar ş i cre ş teri semnificative ale pretului la gazele naturale si la energia electric ă , 
determină nd la rândul ei influente majore asupra cre ş terii manoperei la proiectele de investitii. 

Din cauza tuturor acestor cre ş teri, din Devizul General actualizat intocmit de S.C. RUGBY 
CONSTRUCT S.R.L. au rezultat urmă torii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea  total ă  actualizat ă  a investitiei este: 5.432.396,49 lei (Cu  T.V.A.), din care C+M = 
4.158.689,26 lei (cu T.V.A), perioada de executie luerari este de 12 luni. 

Faţă  de cele menţ ionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere ş i aprobare a proiectului 
de hotă ră re in forma ş i conţ inutul prezentat. 

Director executiv, 
Criş tian Vlad 

Î/R: S  1 t Mihaela 
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