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PROIECT DE HOTARikRE nr  4.20  

privind aprobarea devizului general actualizat 0 a indicatorilor tehnico economic!, pentru 
obiectivul de investitii "Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, 
judetul Ialomita", finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, 

Prioritate Investitii 3.1, Operatiunea B - Cl ă diri Publice 

Consiliul Judeţ ean lalomiţ a, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 30693/2022 - K din 24.11.2022 al Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, 

Examinând: 
Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 82 din 25.06.2020 privind aprobarea devizului 

general actualizat ş i a principahlor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de 
investi ţ ii "Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
judeţul Ialomiţ a", finanţ at prin Programul Operaţ ional Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, 
Prioritatea de Investi ţ ii 3.1, Operaţ iunea J - Cldiri Publice; 

Raportul de specialitate rink)* 	din  A. 11.4'21  al Direc ţ iei Investiţ ii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	din 	 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură ; 

Avizul nr. 	din 	  al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regional, protec ţ ia mediului ş i turism; 

În confori-nitate 
- prevederile Apelului de proiecte PO10016/3/3.1/3/1 aferent Ghidului Solicitantului pentru 

Axa prioritar ă  3, Prioritatea 3.1 — Sprijjnirea cre ş terii eficien ţ ei energetice, a gestion ă rii inteligente a 
energiei ş i a utiliză rii energiej din surse regenerabile in infrastructuri publice, inclusiv în cl ă dirile 
publice ş i in sectorul locuin ţ elor, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

prevederile din Hotă rdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-
cadra al documentaţ iilor tehnico-economice aferent obiectivelot/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri publice; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind fman ţ ele publice locale, Cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterio are; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 

În  temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgenţ a a Guvemului nr. 5712019 privind 
Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare, 

HOTXR Ă STE 

Art.1 (1) Se aprob ă  devizul general actualizat, faza execu ţ ie lucră ri, pentru objectival de 
investi ţ ii „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, jude ţ ul 
Ialomita", prev ă zut in anexa nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta hot ă rke. 

(2) Se aprob ă  principalii indjcatori tehnico-economici, faza execu ţ ie lucră ri, pentru 
obiectivul de investi ţ ii prevazut la alin. (1) dup ă  cum unneaz ă : 

valoarea total ă  a investi ţ iei: 
	

5.206.423,20 lei cu TVA, din care: 
Construc ţ ii Montaj (C+M): 

	
4.432.370,74 lei cu TVA. 

durata de execuţ ie a lucră rilor: 
	

26 de luni 

Cod FP -07-06, ed,2 ver5,0 



Art.2. Cu data intr ă rii n vigoare a prezentei hotkari îi inceteaza aplicabilitatea prevederile 
Hotkarii Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 82 din 25.06.2020. 

Art.3. Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i isi produce efectele de la data comunic ă rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General at Jude ţului lalomita, prezenta hot ă rke se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Direc ţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice, Direc ţ iei Buget Finan ţ e, Direc ţ iei de 
Asistenţă  Social ă . ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a ş i spre ş tiinţă  Institutiei Prefectului -Jude ţului 
Ialomiţ a, urmand a fi publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, see ţ iunea Monitorul Oficial al 
jude ţ ului. 

PRE$EDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul General al Judeţ ului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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Cod FP -07-06, ec1.2 vers.0 



1.2 Amena'area terenului 48187.80 9155.68 57343.48 
1.2.1 

 

Amena' ă ri exterioare 48187.80 

 

9155.68 57343.48 

     

1.2.1.1 Sistematizare - alei trotuare 48187.80 9155.68 57343.48 

Proiectant, 

SC BIA CONSPROTECT SRL 
RO 29523300 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii Slobozia, 
judetul lalomita 

Cagitolul 1 
Cheltuieli •entru obtinerea si amena'area terenului 

Ob inerea terenului 0.00 0.00 0.00 

  

1.3 

 

Amenajă ri pentru protec ţ ia mediului  i  aducerea 
terenului la starea initial ă  0.00 0.00 0.00 

1.4 

 

Cheltuieli •entru relocarea/grotectia utilit ă tilor 

 

0.00 0.00 

 

0.00 

       

TOTAL CAPITOL 1 48187.80 9155.68 57343.48 
Cagitolul 2 
Cheltuiell pentru asigurarea utilit ă tilor necesare 
obiectivului de investitil 0.00 

 

0.00 

 

0.00 

     

TOTAL CAPITOL 2 
	

0.00 
	

0.00 
	

0.00 

Cagitolul 3 
Cheltuieli gentru •roiectare Si  asistentă  tehnică  

3.1 Studii 4301.10 817.21 5118.31 

3.1.1 Stud li de teren 4301.10 817.21 5118.31 
3.1.2 Resort grivind imgactul asugra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3 Alto  studii sgecifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documenta ţ ii-suport 	i  cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1000.00 190.00 1190.00 

8602.20 1634.42 10236.62 

3.4 
Certificarea performantei energetice 	i  auditul 
energetic al cl ă dirilor 3512.57 667.39 4179.96 

3.5 Prolectare 46480.00 8831.20 55311.20 

3.5.1 Tema de groiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studiu de grefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie de avizare a 
lucr ă rilor de interven  ii  si deviz general 7990.00 1518.10 9508.10 
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3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizeloriacorduriloriautoriza ţ illor 13490.00 2563.10 16053.10 

3.5.5 
Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de execu ţ ie 8000.00 1520.00 9520.00 

3.5.6 Project tehnic si detalii de executie 17000.00 3230.00 20230.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanţă  88170.00 16752.30 104922.30 

3.7.1 
Managementul de protect pentru obiectivul de 
investi ţ ii 79500.00 15105.00 94605.00 

3.7.2 Auditul financiar 8670.00 1647.30 10317.30 
3.8 Asisten ţă  tehnic ă  14500.00 2755.00 17255.00 

3.8.1 Asisten ţă  tehnic ă  din partea proiectantului 500.00 95.00 595.00 
3.8.1.1 pe perioada de execu ţ ie a lucră rilor 300.00 57.00 357,00 

3.8.1.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucră rilor de 
execu ţ ie, avizat de că tre Inspectoratul de Stat in 
Construc ţ ii 200.00 38.00 238.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 14000.00 2660,00 16660.00 
TOTAL CAPITOL 3 166565.87 31647.52 198213.39 
Capita lul 4 
Cheltuieli pentru investitia de bază  

4.1 Constructii si instala ţ ii 3375583.90 641360.94 4016944.84 
4.1.2 Cl ă dire complex de servicii 3221175.35 612023.32 3833198.67 

4.1.2.1 Anvelopare termic ă  880744.68 167341.49 1048086.17 
4.1.2.2 Reabilitare si modernizare instala ţ ii electrice 446718.01 84876.42 531594.43 
4.1.2.3 Reabilitare si modernizare instalatii sanitare 135414.81 25728.81 161143.62 
4.1,2.4 Reabilitare si modernizare instalatii termice 230432.13 43782.10 274214.23 
4.1.2.5 M ă suri conexe la realizarea obiectivului 1099149.55 208838.41 1307987.96 
4.1.2.6 Lucră ri de consolidare - Rezisten ţă  428716.17 81456.07 510172.24 
4.1.3 Retele exterioare 154408.55 29337.62 183746.17 

4.1.3.1 ALIMENTARE CU APĂ  20007.31 3801.39 23808.70 
4.1.3.2 CANALIZARE PLUVIAL Ă  SI MENAJERĂ  104541.14 19862.82 124403.96 
4.1.3.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC Ă  8902.67 1691.51 10594.18 
4.1.3.4 Re ţ ea hidranti exteriori 20957.43 3981.91 24939.34 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
func ţ ionale 249900.95 47481.18 297382.13 

42.1 Instala ţ ii in Centrala termic ă  37549.78 7134.46 44684.24 
4,2.2 Lucră ri energie alternativ ă  28003.13 5320.59 33323.72 
4.2.3 Lucră ri pentru autorizare I.S.U. 157269.81 29881.26 187151.07 
4.2.4 INST. PRATRASNET 	I PRIZA DE PĂ MANT 27078.23 5144.86 32223.09 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale 
care necesită  montaj 444453.57 84446.18 528899.75 

4.3.1 
Deviz: Reabilitare si modernizare instala ţ ii 

electrice 93933.42 17847,35 111780.77 
4.3.2 Deviz: Instala ţ ii In Centrala termic ă  122100.00 23199.00 145299.00 
4.3.3 Deviz: Lucr ă ri energie alternativ ă  179090.15 34027.13 213117.28 

2 



4.3.4 Deviz: Lucr ă ri pentru autorizare I.S.U. 44830.00 8517.70 53347.70 

4.3.5 
Deviz: INST. PRATRASNET SI PRIZA DE 

PAMANT 4500.00 855.00 5355.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice ei functionale 
care nu necesită  montaj ş i echipamente de 
transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dot ă ri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 4069938.42 773288.30 4843226.72 
Capitolul 5 
Alte chef -Wien 

5.1 Organizare de santier 51008.64 9691.64 60700.28 

5.1.1 
Lucră ri de constructli pi instafatii aferente 
organiz ă rii de pantier 51008.64 9691.64 60700.28 

5,1.2 Cheltuieli conexe organ iză rii ş antierului 0.00 0.00 0.00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 39412.58 0.00 39412.58 

5.2.1 
Comisioanele si dob ă nzile aferente creditului 
Wen finantat8are 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 
Cote aferentă  ISO  pentru controlul calit ă til 
lucră rilor de constructii 17373.90 0.00 17373.90 

5.2.3 

Cote aferentă  ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism pi pentru 
autorizarea lucr ă rilor de constructii 3474.78 0.00 3474.78 

5.2.4 
Cota aferentă  Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 17373.90 0.00 17373.90 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i 
autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute 0.00 0.00 0.00 
5.4 Cheltuieli pentru informare pi publicitate 6325.00 1201.75 7526.75 

TOTAL CAPITOL 5 95556.22 10893.39 106449.62 
Capitolul 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice pi teste 

6.1 Pregă tirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnologice ş i teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 
TOTAL GENERAL: 4380248.31 824984.89 5206423.20 
Din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 3724681.29 707689.45 4432370.74 

intoemit, 

Sef  Project  
Ing. Agrigoroae Dorin 

 

3 



PRE$EDINTE 
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Nr. 33693/20V -4in  •' 4   .2022 
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CFRIWIED INANAGEI1E 

ISO 9001 

RIP9 SIMTEXO 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rare privind aprobarea devizului general actualizat i a indicatorilor 

tehnico economici, pentru obiectivul de investitii "Crqterea eficientei energetice a cleidirii 
Complexului de Servicii Sociale, judetul Ialornita", finantat prin Programul Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritarli 3, Prioritate Investitii 3.1, Operatiunea B - Clă diri 

Publice 

Prin proiectul de hotiirare supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune aprobarea devizului general actualizat ş i a indicatorilor tehnico — economici, pentru 
obiectivul de investitii „Creş terea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, jude ţ ul finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, 
Axa prioritară  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operaţ iunea B — Cl ă diri Publice. 

In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, autorită tile publice au 
posibilitatea accesă rii fondurilor nerambursabile pentru realizarea de investitii in vederea 
creş terii eficientei energetice a clă dirilor publice. in acest sens Consiliul Judeţ ean lalomita a 
adoptat o serie de hot ă rdri prin care s-a aprobat particip area Directiei Generale de Asistentă  
Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita la Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1 aferent Axei 
prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1B din cadrul Programului Operational Regional 2014- 
2020, in vederea realiză rii proiectului de investitii"Creş terea eficientei energetice a clă dirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul lalornita". 

Devizul general actualizat principalii indicatori tehnico-economici, faza PT au fast 
aprobati prin Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 82 din 25.06.2020. 

Intrucat pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de investitii sus mentionat au 
intervenit unele lucră ri sup limentare cat ş i creş teri de preţ  la materialele de constructii ş i 
earburanti se imp une actualizarea devizului general. 

In Nota justificativ ă  a Directiei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului 
Ialomita i în Devizul general ce inso ţ eş te proiectul de horarare cat ş i în raportul directiei 
tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomita sunt prezentate 
detaliat, pe cap itole ş i subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de 
investitii „Creş terea eficientei energetice a clă dirii Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, 
judetul Ialomita". 

Constat and că  sunt indeplinite condiple de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomita adoptarea hotă rarii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Redactat 
Cristian Rdureanu 
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RAPORT 

hi  proiectul de hot ă ră re pentru aprobarea devizului actualizat ş i a principalilor indicatori 

tehnico-economici la obieetivul de investitii : „Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii 

Complexului de Servicii Soeiale, judetul Ialomita", finantat prin Programul Operational 

Regional 2014- 2020, Axa prioritară  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Opera ţ iunea B- Clă diri 

Publice 

Direc ţ ia General ă  de Asisterită  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita, în calitate de 

beneficiar, a semnat Contractul de finantare nr. 3425/01.11.2018 pentru proiectul „ Cregerea 

eficientei energetice a cl ă dirii Cotnplexului de Servicii Sociale Slobozia, jude ţ ul Ialornita", cod 

SMIS 114575, cu Ministerul Dezvolt ă rii Regionale i Administra ţ iei Publice, in calitate de 

Autoritate de Management ş i cu Agenţ ia de Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020. 

Proiectul „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale 

Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a", este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 

prioritar ă  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B — Cl ă diri Publice, 

Prin HCJ Ialomita nr. 82 din 25.06.2020 a fast aprobat ă  doeumentatia tehnico-economic ă  

la obiectivul de investi ţ ii „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii 

Soeiale Slobozia, judet.u1 Ialomita", in baza devizului la faza PT, In sum ă  de 4.583.252,44 lei cu 

TVA. 

Avasnd In vedere c ă  pe parcursul executiei luer ă rilor au ap ă rut o serie de luer ă ri 

suplimentare care nu au fost prev ă zute in devizul la faza PT, dar ş i faptul c ă  preturile la materiale 

au cres cut, aspect reglat prin aplicarea coeficientului de ajustare, conf. OG 15 ş i a Ordinului 

1336/2021, s-a impus modificarea devizului general in vederea supliment ă rii fondurilor pentru 

finalizarea lucr ă rilor. 

Stadiul lucră rilor la 31.10.2022, conform Raportului dirigintelui de sander este de 91%, 

sumele solicitate conform devizului actualizat fiind necesare pentru : 

• Acoperirea unor lucr ă ri suplimentare constate prin NC nr.3/01.04.2021, nr.7/03.3.2022, 

nr.8/04.05.2022, nr.9/09.05.2022 si nr.10/07.07.2022 si a notei tehnice m -.158102.05.2022, in 



valoare de 449213,47 lei cu TVA pentru acoperirea lucr ă rilor care au aparut pe parcursul 

executiei lucrarilor ş i care nu au fost prevazute prin Proiectul Tehnic. 

• Acoperirea cheltuielilor datorate aplic ă rii coeficientului de ajustare la pre ţurile materialelor 

de construc ţ ii, cord. OG 15 ş i a Ordinului 1336/2021, in valoare de 241619,83 lei cu TVA, 

din care suma de 114727,98 lei cu TVA reprezint ă  costul cu ajustarea pre ţului la materialele 

de construc ţ ie pentru restul de executat si 126891,85 lei cu TVA reprezint ă  costul cu 

ajustarea pre ţ ului la materialele de constructie pentru luer ă rile suplimentare. 

Defalcarea pe capitole de cheltuieli a diferentelor irate devizul ini ţ ial la faza PT 

ş i devizul actualizat (luna noiembrie 2022), elaborat de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L, având 

in vedere necesitatea acoperirii unor cheltuieli care nu au fast prev ă zute la faza PT este 

urmă toarea: 

Deviz general, faza PT 

Deviz general actualizat, 21 

noiembrie 2022 

, 

Diferen ţ e inregistrate 
Capitolul 1 — Cheltuteli pentru ob ţ inerea si amenajarea terenului 
55454,20 lei 57343,48 1889,28 lei 
Capitolul  2—  Cheltuieti pentru asigurarea utilităţ ilor necesare obiectivului 
Ole! Ole! Ole! 
Capitold 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenţ ei tehnică  

198213,39 198213,39 0 lei 
Capitolul  4—  Cheltuieti pentru investi ţ ia de bază  
3982663,07 4843226,72 860563,65 lei 
Capitolul 5 —Alte cheltuieli 
346921,78 106449,62  -240472,16  
Capitolul 6 —Cheltuieti pentru probe tehnologice si teste  

Ole! 0 lei Ole! 
TOTAL DEVIZ 
4.583.252,44 lei cu TVA 5205233,21 lei cu TVA 621980,77 cu. TVA 

Faţă  de cele mai sus mentionate ş i ţ inind cant de prevederile HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, devizul general la faza P.T se 

actualizeaz ă  prin grija beneficiarului investitiei on de cate on este necesar. Necesitatea a ap ă rut 

datorită  modifică rilor legislative mai sus enumerate. 

Conform Devizului general actualizat de c ă tre de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. au rezultat 

urmă torii indicatori tehnico-economici. 

Valoare total ă  a investi ţ ici:5.206.423,20 lei cu TVA, 

- Din care C+M: 4.432.370,74 lei cu TVA 

Durata de execu ţ ie a lucră rilor: 26 de luni 



Prin urmare, av ă nd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finantelor publice locale, 

propunem Consiliului Judetean Ialomita aprobarea devizului general si a devizelor pe obiecte 

actualizate rezultate in urma actualiz ă rii pentru realizarea obiectivului de investitii „Cresterea 

eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, judetul Ialomita", finantat prin 

Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de Investitii 3.1, 

Operatiunea B- Cl ă diri Publice, prin modificarea in mod corespunz ă tor a HCJ nr. 82/25.06.2020 

Director Executiv Adjunct, 
STANCIU MARIANA 

Furtună  Dian 



R M AN U% 
CONSILIK JUDETEAN 

Int ra re Nr.A.P9).41/ -446z-c 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalonnita, cod 920033 
Tel. 0243 / 231  088;  0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407 

Nr.dial9/  ' 25,  

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea devizului general actualizat ş i a indicatorilor tehnico — 

economici, pentru obiectivul de investi ţ ii "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a 
clă dirii Complexului de Servicii Sociale, jude ţ ul Ialomi ţ a", finan ţ at prin 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, Prioritate de 
Investiţ ii 3.1, Opera ţ iunea B — Cl ă diri Publice 

Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita, in 
calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanţ are nr. 3425/01.11.2018 pentru 
proiectul „ CreVerea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia, jude ţ ul Ialomila", cod SMIS 114575, cu Ministerul Dezvolt ă rii Regionale 

Adtninistraţ iei Publice, in calitate de Autoritate de Management ş i cu Agenţ ia de 
Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operational Regional 2014-2020. 

Proiectul „Cresterea eficien ţ ei energetice a clă dirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judeţ ul Ialomi ţ a", este finantat prin Programul Operational 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de Investi ţ ii 3.1, Opera ţ iunea B 
Clă diri Publice. 

Prin HCJ Ialomi ţ a nr. 82 din 25.06.2020 a fost aprobat ă  documentaţ ia 
tehnico-economic ă  la obiectivul de investi ţ ii „Cresterea eficien ţ ei energetice a 
clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, jude ţul Ialomiţ a", in baza 
devizului la faza PT, in sumă  de 4.583.252,44 lei cu TVA. 

Avand in vedere c ă  pe parcursul execu ţ iei lucră rilor la obiectivul de investitii 
care face obiectul proiectului au apă rut o serie de lucră ri suplimentare care nu au 
fost prev ă zute  in  devizul la faza PT, dar  i  faptul c ă  preţ urile la materiale  an  crescut, 
aspect reglat prin aplicarea coeficientului de ajustare, conf. OG 15 ş i a Ordinului 
1336/2021, se impune modificarea devizului general in vederea supliment ă rii 
fondurilor pentru finalizarea lucr ă rilor. 

Stadiul lucr ă rilor la 31.10.2022, conform Raportului dirigintelui de ş antier 
este de 91%, sumele solicitate conform devizului actualizat  fund  necesare pentru 



• Acoperirea unor lucr ă ri suplimentare constate prin NC nr.3/01.04.2021, 
nr.7/03.3.2022, nr.8/04.05.2022, nr.9/09.05.2022 si nr.10/07.07.2022 si a notei 
tehnice nr.158/02.05.2022, in  valo  are de 449213,47 lei cu TVA pentru acoperirea 
lucră rilor care au aparut pe parcursul execu ţ iei lucrarilor ş i care nu au fost 
prevazute in PT sau pentru inlocuirca unor solu ţ ii tehnice care nu au mai fost de 
actualitate in momentul execu ţ iei lucră rilor (inlocuirea sistemului de panouri 
fotovoltaice in sistem off-grid, prev ă zut initial, cu sistemul on-grid, având la 
baza punctul de vedere ob ţ inut de la Ministerul Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i 
Administraţ iei). 

• Acoperirea cheltuielilor datorate aplic ă rii coeficientului de ajustare la preturile 
materialelor de construc ţ ii, conf. OG 15 ş i a Ordinului 1336/2021, in valoare de 
241619,83 lei cu TVA, din care suma de 114727,98 lei cu TVA reprezintă  costul 
cu ajustarea pre ţului la materialele de construc ţ ie pentru restul de executat 
126891,85 lei cu TVA reprezint ă  costul cu ajustarea pre ţ ului la materialele de 
construc ţ ie pentru lucr ă rile suplimentare. 

Defalcarea pc capitole de cheltuieli a diferen ţ elor intre devizul initial la faza 
PT ş i devizul actualizat (luna noiembrie 2022), elaborat de S.C. BIA 
CONSPROIECT S.R.L, având in vedere necesitatea acoperirii unor cheltuieli care 
nu au fost prevă zute la faza PT este urmă toarea: 

Deviz general, Faza PT 
actualizat in data de 

25. 05.2020 

Deviz general, Faza PT 
actualizat, 21.11.2022 

Diferente intre cele dou ă  
devize 

Capitolul 1 — Cheltuteli pentru obtinerea fi antenajarea terenului 
55.454,20 lei 57.343,48 lei 1.889,28 lei 

Capitolul 2 — Chettuieli pentru asigurarea utilită tilor necesare obiectivului 
0 0 0 

Capitolul 3 — Chettuieli pentru 	fi asistentă  tehnică  imoiectare 
198.213,39 lei 	 198.213,39 lei 0 lei 

Capitoltd 4 — Cheltuieli pentru investida de bază  
3.982.663,07 lei 484.3226,72 lei 860.563,65 lei 

Capitolul 5 —Alte cheltuieli 
346.921,78 lei 107.639,61 lei -239.282,17 lei 

Capitolul 6 —Cheltuieli  pen Ira probe tehnologice ,ş i teste 
0 lei 0 lei 0 lei 

TOTAL 
4.583.252,44 lei cu TVA 5.206.423,2 lei 623.170,76 lei 



In concluzie, v ă  rugă m s ă  ne aprobaţ i devizul general actualizat, pentru 
obiectivul de investi ţ ii "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Complexului de 
Servicii Sociale, jude ţ ul Ialomiţ a", avand ca principali indicatori tehnico-economici: 

- valoarea total ă  a investi ţ iei — 5206423,2 lei cu TVA, din care : 
construc ţ ii ş i montaj — 3698462,66 lei cu TVA. 

În susţ inerea celor de mai sus, ata şă m prezentei notei de fundamentare 
devizul general al obiectivului de investi ţ ii „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, jude ţ ul Ialomi ţ a", actualizat. 

Cu deosebit ă  consideraţ ie, 

Director General, 
prof. Paul Marcu 
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