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PROJECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea modifkarii Hotă reirii Consiliului Judetean lalomita nr. 17 din 19.02.2018 

aprobarea realiză rii proiectului „Creş terea eficientei energetice a dă dirii Complexului de Servkii 
Sociale Slobozia, judetul lalomitan , finantat prin Pro gramul Operational Regional 2014 -2020, 
Axa prioritară  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B - Cl ă diri Publice, cu modific ă rile 

cornpletă rile ulterioare 

Consiliul Judetean lalomita, 
Aveind  în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 30-44 2W---6 	din 4414  .2022 at Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean lalomita; 

prevederile Hoteireirii Consiliului Judetean lalomita nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realiză rii 
proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul 
lalomita" finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea 
de Investitii 3.1, Operatiunea B - Clă diri Pub/ice, cu modific ă  rile ş i corripletarile ulterioare ulterioare; 

- prevederile Hot ă rdrii Consiliului Judetean lalomita nr.   din  .112022 privind 
aprobarea devizului general actualizat ş i a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
„Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul lalomita" 
finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de Investitii 
3.1, Operatiunea B Cl ă diri Pub/ice; 

Examinemd: 
- Raportul de specialitate nr. 30-#0aNgin  'e4  	2022 al Directiei Investitii ş i Servicii 

Pub/ice; 
- Avizul nr. 	 din 	2022 al Comisiei pen tru urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	 din 	2022 al Comisiei economico - financiare ş i agricultură , 
fn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 Gila (1) lit. b) ş i alin. (3)/it. f) din Ordonanta de Urgent(' a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă  rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu modifică  rile ş i cornpletă rile 

ulterioare; 
prevederile art. 64 alin. (1) ş i (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  

pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile art. 45 ş i art. 47 din Regulament de organizare ş i functionare a Consiliului 

Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă relrea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modifică rile i completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 Gila (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent(' a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare, 

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



HOTARA5TE: 

Art. I Art. 2 al Hotă rarii Consiliului Judetean lalomita nr. 17 din 19.02.2018 privind 
aprobarea realiz ă rii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii 
Sociale Slob ozia, judetul lalomita" , finantat prin Pro gramul Operational Regional 2014 — 2020, Axa 
prioritară  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B Cl ă diri Pub/ice, se modific ă  si vor avea 
urm ă torul cuprins: 

" Art.2(1) Se aproba valoarea totală  eligibilă  a proiectului prevazut la art. 1) En cuantum 
de 2.540.371,39 lei cu TVA. 

(2) Se aproba contribuţ ia proprie a Direcţ iei Generale de Asistenţ a Socială  ş i Protecţ ia 
Copilului Ialomiţa la finanţarea proiectului, în valoare de 50.807,43 lei, reprezentand 2% din 
valoarea totală  eligibilă  a proiectului ş i 2.666.051,81 lei cheltuieli neeligibile. 

(3) Direcţ ia Generala de Asisten ţ a Social a ,s1 Protecţ ia Copilului Ialomiţa va asigura 
toate resursele financiare necesare implementarii proiectului En condiţ iile rambursă rii/decontarii 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(4) Contribuţ ia Direcţ iei Generale de Asistenţ a Sociala ş i Protecţ ia Cop ilului Ialomiţ a 
costurile neeligibile prevazute la aim. 1 si 2 sunt calculate potrivit bugetului pro iectului, prevazut 
En anexa care face parte integrantă  din prezenta hotardre." 

Art. II Anexa Hotă retrii Consiliului Judetean lalomito nr. 17 din 19.02.2018 privind aprobarea 
realiză rii prolectului „Cresterea eficientei energetice a &WWI Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia, judetui lalomito", finantat prin Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa 
prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatlunea B Cl ă diri Pub/ice, se modifică  si se rnlocuieste 
cu anexa care face parte integrant ă  din prezento 

Art. ill  Prezenta hotă r6re devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. IV Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă r6re va fi 
comunicată  Directiei Generale de Asistentă  Socială  i Protectla Copilului lalomita, directiilor de 
specialitate implicate din cadrul Consiliului Juderean lalomita, Institutiei Prefectului — Judetul 
lalomita, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomi ţ a, sectiunea "Monitorul Oficial 
al Judetului". 

PRESEDINTE, 	 AVIZAT , 
Seeretarul General al Judetului Ialmnita 

MARIAN PAVEL 	 Adrian Robert IONESCU 

RdlOc. 
TGV 
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Bugetul Cererii de finantare "Cresterea eflcientei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale, iudetul Ialonita", SM1S 114575 

Nr. crt Denumirea capitolelor 0_ subcapitolelor 
Cheltuieli eligibile 

TOTAL ELIGIBIL 
CheItuieli neeligibile TOTAL 

NEELIGIBIL 
TOTAL 

Eau WA eligibila Baza TVA ne-eligibilă  

I 2 3 4 5=3+4 6 7 8 = 6+7 9=5 + 8 

1 CAPITOL I CheItuieli pentru amenajarea terenului 

1..1 Achizitii. teren cu sau fă ră  construc ţii 0 0 0 0 

1.1. Amenajarea terenului 25.505,23 ' 	'4.845,99 30.351,22 21682,58 4.309,68 26.992,26 57343,48 

1.2. 
Amenajari pentru protectia mediului si adncerea la 
starea initiala 

0 0 000 , 

TOTAL CAPITOL I 25.505,23 4.845,99 30.351,22 22.682,58 4.309,68 26.992,26 57.343,48 
2 CAPITOL 2 CheItuieli pt asigurarea utilit ă tilor neeesare obieetivudui 

, 

2. 1. 
Cheltuieli pentru. asig-urarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0 0 0 I 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 	 0,00 
 

0 0 
— 

3 CAPITOL 3 Cheltuiefi pentru proiectare si asistent ă  tehnică  

3.1 
Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, 
bidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 
topogra.5ce si de stabilitate a terenutui) 

4.301,10 817,21 5.118,31  0 0 0 5.118,31 

3.2 Obtinera de avize, acorduri si autorizatii - 700 133 833,00 300 57 357 1.190,00 
3.3 Proiectare  sí inginerie ' 59.594,77 11.323,01 70.917,78 0,00 0,00 0 70.917,78 
3.4 Organizarea procedurilor de achtz" itie 0,00 0 0,00 
3.4 Consultanfa 79.500,00 15.105,00 94.605,00  0 0 0 94.605,00 

3.5 Asistentă  tehnic ă  14.500,00 1755,00 17.255,00 	-. 0 17.255,00 

TOTAL CAPITOL 3 158.595,87 30.133,22 188.729,09 	- 300,00 57,00 357,00 189.086,09 
4 

—.... 
CAPITOLTJL 4 Cheltuieli pentru investilia de bază  

4.1 Construclii si instalatii L564.285,90 297.214;32 1.861.500,22 1.811.298,00 344.146,62 2.155.444,62 4.016.944,84 

42 
Dotă ri (se include utilaje, echipamente tehnologice ş i 
fimctionale cu Si fă ră  rnontaj, dotă ri, active 
necorporale) 

119.508;00 22.706,52 142.214,52 117.341,84 37.825,77 155.167,61 297.38113 

4.3 Ac ve necmporale 0,00 0 0,00 

4..3. 
Construct:it, instalatii si dotari aferente m ă surilor 
conexe 

228.000,00 43.32%00 
. 

271.320 ,00 216A53 57 ,  41.126,18 257.579,75 528.899,75 

TOTAL CAPITOL 4 1.911.793,90 363.240,84 2.275.034,74 2.145.093,41 423.098,57 2.568.191,98 4.843.226,72 
CAPITOLUL 5 Alte ebeltnieli 

5.1. Organizare de santier 4.745,00 901,55 5.646,55 46.263,64 8.790,09 55.053,73 60.700,28 

5.1..1 
rLacrari de eonstructii si instalatii aferente organizarii 
de smaller 

0,00 0 0,00  0 0 0 0 

5.1.2 Cheltnieli conexe organiz ă rii de santier 0 0 0 

52 Comisioane, cote, taxe 22.765,74 -  22.765,74 . 	25.455,84 15456,84 38.222,58 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevă zute 0 0,00 0 0 

TOTAL CAPITOL 5 27.510,74 901,55 28.412,29 61.720,48 8.790,09 70.510,57 98.922,86 
6. CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si taste si predare beneficiar 



Director General, 
prof. Paul;*Lcu--  - 

61 Pregatirea persorialului cle exploatare 0,00 0 0 0,00 
,. 	

6.2 Probe tehriologice si teste 0,00 
1 

0 0,00 
1 TOTAL CAPITOL 6 o o 0,00 o 0 0 0,00 

6 CAPTTOLUL 6 Cheltuieli de informare li publieitate 

6.1 Cheltuieli de informare ş i publicitate pcuttu project, car 6325,00 1.201,75 7.526,75 0 7.526,75 
6.2 Cheltuieli cu activit ă rile de marketing ş i promovare a ol 0,00  0 0 0 0,00 
6.3 Clieltdeli pentru digitzarea obiectivului de patrimooku 0,00 0 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 6.325,00 1.201,75 7.526,75 0,00 0,00 0,00 7.526,75 
7 CA.PITOLUL 7 Cheltuieli en auditul pentru project 

7.1. Cheltuieli cu auditul pentm. proiect 8.670,00 1.647,30 10.317,30 0  J 	10.317,30  
10.317,30 TOTAL CAPITOL 7 8.670,00 1.647,30 10.317,30 0,00 0,00 0 

TOTAL GENERAL 2.138.400,74 401.970,65 2.540.371,39 2.229.796,47 ' 436.255,34 2.666.051,81 5.206.423,20 
din care 

1.649.540,90 ' 313.412,77 1.962.953,67 1 458.410,92 277.098,07 1.735.508,99 3.698.462,66 



SURSE DE FINANTARE A PROTECTITLUI 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANTARE 

Valoarea total ă  a cererii de finantare, din care : 5.206.423,20 
a.  Valoarea totala neeligibilă , inclusiv TVA aferent 2.666.051,81 
b.  Valoarea totala eligibilă , inclusiv TVA aferent 2.540.371,39 

Contributia proprie, din care : 2.715.669.24 
a.  Contribuţ ia solicitantalui la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 50.807,43 

b.  Contribuţ ia solieitantului la cheltuieIi neeligibile, inclusiv TVA 
aferent 2.666.051,81 
ASISTENTX EINANCIARĂ NERANIBURSABILit 
SOLICITATA 2.489.563,96 
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PREYEDINTE Nr , 3cLX  ioug-6 din A°11  .2022 

     

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirtire privind aprobarea 	llotă rarii Consilittlui Judetean 
lalomita nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realiz ă riiproiectului „Cre ş lerea eficientei 

energetice a cleidirii Complexulai de Servicii Sociale Slobozia, jadeite' lalomita" , finantat 
prin Programal Operational Regional 2014—  2020, Axa prioritarei 3, Prioritatea de Investitii 

3.1, Operatiunea B Cliidiri Pub/ice, Cu  modificiirile . ş i compkteirile ulterioare 

Prin proiectul de hottiră re supus dezbaterii plenului Consiliului Jude (can Talomita se 
propune aprobarea aprobarea modifică rii Hotă ră rii Cons iliului Jude (eon Ialomita nr. 17 din 
19.02.2018 aprobarea realiză rii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cleidirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomita", finantat prin Pro gramul 
Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea 
B — Cl ă diri Publice, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita supusci dezbaterii plenului 
aprobă rii in luna noiembrie 2022, s-a actualizat devizul general si indicatorii tehnico- 
economici pentru pro iectul „Cresterea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judetul Ialomita, conform propunerii proiectantului, urmare a cresterii 
costurilor materialelor de constructii ş i carburantilor si a necesită tii realiză rii unor lucră ri 
suplimentare fată  de proiectul 

Astfel, Sc impune modificarea corespunz ă toare a cheltuielilor legate de proiect, 
respectiv a cheltuielilor neeligibile. 

In nota de fundamentare a Directiei Generale de Asistentii Socială  ş i protectia 
Copilului Ialornita ş i  in raportul Directiei Investitii Servicii Pub/ice sunt prezentate datele 
privind cheltuielile legate de implementarea proiectului ş ipropuse spre aprobare, 

In conformitate cu dispozi ţ iile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Consiliul Judetean Ialomita aprobă  cheltuielile pen tru 
lucră rile de investi tii de interes judetean, in limitele ş i in conditiile leg/i. 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesit ate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rcirii "in forma si continutul prezentate 
in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN P  LL  

Redaetat 
Teodoreseu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rire privind modificarea Hot ă rfirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 

17/19.02.2018 de aprobare a realiz ă rii proiectulni: „Cresterea eficientei energetice a 

clă dirii Complexului de Servicii Sociale, judetul 	finan ţ at prin Programul 

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

Operatiunea B- Clă diri Publice 

Directia General. de Asistent ă  Socia1 ă  i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a, in calitate de 

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

eficientei energetice a clă dirii Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialoniita", cod 

SAKS 114575, cu Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ş i Administraţ 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 eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale 

Slobozia, judetul Ialomita", este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 

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

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.17 din 19.02.2018 a fost aprobat ă  
realizarea proiectului:„Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, 

jude ţ ul I alomita". 

Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.17 din 19.02.2018 a suferit pe parcursul 

derularii proiectului trei modific ă ri referitoare la art.2, aim. (2), prin: HUI nr.64/30.05.2019, 

HCJI nr.13/29.01.2020 ş i HCJI 83/25.06.2020. Aceste modific ă ri au vizat suplimentarea 

cheltuielilor neeligibile, avdnd in vedere schimb ă rile legislative din domeniul constructiilor ş i 

dificult ăţ ile intdmpinate in atribuirea contractului de lucr ă ri, operatorii economic' care s-au 

inseris in SEAP, dar nu au depus oferta de pre ţ , considerand c ă  "valoarea estimat ă  a achizitiei 

este subevaluat ă ". Atribuirea contractului de lucr ă ri a fost posibil ă  dupa ultima suplimentare a 



bugetului la categoria de cheltuieli neeligibile cu suma de 2.042.881,05 lei cu TVA, prin HCJI 

83/25.06.2020. 

Avand in vedere c ă  pe parcursul execu ţ iei lucră rilor la obiectivul de investitii care face 

obiectul proiectului au ap ă rut o serie de lucr ă ri suplimentare care nu au fost prev ă zute in devizul 

la faza PT, dar ş i faptul că  preturile la materiale au crescut, aspect reglat prin aplicarea 

coeficientului de ajustare, conf. OG 15 si a Ordinului 1336/2021, s-a impus actualizarea 

devizului general in vederea suplimentarii fondurilor pentru finalizarea lucrarilor. 

Conform noului deviz general la faza PT, elaborat de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. 

Bră ila, valoarea total ă  a proiectului a ajuns la 5.206,423,20 lei, fiind necesara alocarea unei sume 

de 623.170,76 lei cu TVA, care reprezint ă  diferen ţ a intre valoarea prev ă zută  pentru executia 

lueră rilor in ultimul deviz general la faza PT, actualizat in data de 25.05.2020 ş i valoarea 

prevă zută  pentru execu ţ ia lucră rilor in deVizul actualizat in luna noiembrie 2022. 

Având in vedere prevederile contractului de finantare se preeizeaz ă  că  „modificarea 

valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contributie proprie, prin majorarea 

valorii neeligibile a Proiectului. in consecint ă , cre ş terea valorii totale a proiectului se va constitui 

in totalitate ca ş i cheltuial ă  neeligibilă . Beneficiarul este obligat s ă  transmit ă , impreună  cu 

cererea de modificare a Contractului i documente din care s ă  reias ă  angajamentul acestuia c ă  va 

asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum ş i disponibilitatea acestor 

fonduri". 

În confotmitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, propunem 

Consiliului Jude ţ ean Ialomita modificarea art.2 care va avea urm ă torul continut: 

• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.206.423,20 lei cu TVA 

conform bugetului actualizat, ata ş at anexa nr.1 ( valoarea total ă  a proiectului se majoreaz ă  cu 

623.170,76 lei inclusiv TVA fat ă  de valoarea initial ă  a proiectului in cuantum de 4,583.252,44 

inclusiv TVA). 

• Valoarea total ă  eiigibilă , inclusiv TVA aferent: 2.540.371,39 lei (ră mdne neschimbat ă  

conform contractului de finantare mai sus men ţ ionat) 

• Valoarea total ă  neeligibill, inclusiv TVA aferent: 2.666.051,81 lei (contributia 

cheltuielilor neeligibile a fost majorat ă  cu 623.170,76 lei inclusiv TVA ca urmare a actualiz ă rii 

bugetului proiectului, in conformitate cu devizul general actualizat . 

• Contributia proprie, inclusiv TVA: 2.715.669,24 lei din care contribu ţ ia de 2% a 

solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 50.807,43 lei, iar contributia solicitantului 

la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA:2.666.051,81 lei. in urma actualiz ă rii devizului general 

ş i in consecint ă  cu reincadratea unor cheltuieli asupra c ă rora au intervenit modific ări in 

categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, jar 

2 



acest lucru este posibil doar prin suplimentarea contribu ţ iei proprii a Beneficiarului, respectiv 

majorarea valorii contributiei proprii cu suma de 623.170,76 lei inclusiv TVA. 

• 	Asistent ă  financiarA nerambursabil ă  solieitat ă , inclusiv TVA: 2.489.563,96 lei 

(ră rnă ne neschimbat ă  conform contractului de finantare mai sus mentionat). 

În. raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ă tor 

anexa la Hot ă rarea Cons iliului Judetean Ialomita nr. 17/19.02.2018 Cu modific ă rile si 

completă rile ulterioare. 

Fată  de cele mai sus mentionate, propunem spre aprobare Consiliului Judetean Ialomita 

adoptatea proiectului de hot ă rare privind modificarea Hot ă rftrii Consiliului indetean Ialomita nr. 

17/19.02.2018 de aprobare a realiz ă rii proiectului: „Cresterea eficien ţ ei 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, Opera ţ iunea B- Cl ă diri Publice, si ă  

cheltuielilor legate de proiect cu modific ă rile ulterioare. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 
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N r.,2 	/  22  

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
pentru modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr.17 din 

19.02.2018 privind aprobarea realiz ă rii proiectului "Cresterea eficientei 
energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale, judetul Ialomita", fmantat 
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea 

de Investitii 3.1, Operatiunea B — Cl ă diri Publice 

Direcţ ia General ă  de Asistenfă . Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita 
implementeaz ă  proiectul „Cre ş terea eficientei energetice a cl ă dirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, judetul Jalomi ţ a", cod proiect 114575, finantat prin 
Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de 
Investiţ ii 3.1, Operaţ iunea B — Cl ă diri Publice, in baza Contractului de finan ţ are nr. 
3425/01.11.2018. 

Realizarea proiectului de că tre DGASPC Ialomi ţa a fost aprobat ă  de 
Consiliul Judeţ ean Ialomita, in data de 19.02.2018, prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 17 privind aprob area realiz ă rii proiectului "Cre ş terea eficien ţ ei 
energetice a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, judetul Ialomi ţ a", finanţ at prin 
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de 
Investiţ ii 3.1, Operaţ iunea B — Cl ă diri Publice. 

Hotă ră rea Consiliului Judetean Talomita nr.17 din 19.02.2018 privind 
aprobarea realiz ă rii proiectului "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii 
Complexului de Servicii Sociale, judetul Ialomi ţ a", finantat prin Programul 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3, Prioritatea de Investi ţ ii 3.1, 
Operaţ iunea B — Cl ă diri Publice a suferit pe parcursul derularii proiectului trei 
modific ă ri referitoare la art.2, aim. (2), prin: HO' nr.64/30.05.2019, HCJI 
nr.13/29.01.2020 ş i HCJI 83/25.06.2020, aceste modific ă ri referindu-se la 
suplimentarea cheltuielilor neeligibile, avand in vedere schimb ă rile legislative din 
domeniul construc ţ iilor ş i dificultă tile int ă mpinate in atribuirea contractului de 



luceari, operatorii economici care s-au inscris in SEAP, dar nu au depus oferta de 
preţ , considerând c ă  "valoarea estimat ă  a achizi ţ iei este subevaluat ă ". Atribuirea 
contractului de lucr ă ri a fost posibil ă  dupa ultima suplimentare a bugetului la 
categoria de cheltuieli neeligibile cu suma de 2.042.881,05 lei cu TVA, prin HCJI 
83/25.06.2020. 

Bugetul total actual al proiectului, real izat in baza Devizului General elaborat 
de S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Br ă ila, in data de 25.05.2020, aprobat prin 
HOT 83/25.06.2020, ultima hotarare prin care a fost modificat ă  HCJI 
nr.17/19.02.2018, este de 4.583.252,44 lei cu TVA, din care 2.540.371,39 lei cu 
TVA, reprezint ă  valoarea total ă  eligibil ă , jar 2.042.881,05 lei Cu TVA, reprezint ă  
cheltuieli neeligibile. 

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

Conform noului deviz general la faza PT, elaborat de S.C. BIA 
CONSPROIECT S.R.L. Bră ila, valoarea total ă  a proiectului a ajuns la 5.206.423,2 
lei, fund necesara alocarea unei sume de 621.980,76 lei cu TVA, care reprezint ă  
diferenţ a intre valoarea prev ă zută  pentru execu ţ ia lucră rilor in ultimul deviz general 
la faza PT, actualizat in data de 25.05.2020 ş i valoarea prev ă zută  pentru execu ţ ia 
lucră rilor in devizul actualizat in luna noiembrie 2022. 

Stadiul lucră rilor la 31.10.2022, conform Raportului dirigintelui de ş antier 
este de 91%, sumele solicitate conform devizului actualizat fiind necesare pentru : 

• Acoperirea unor lucrari suplimentare constate prin NC nr.3/01.04.2021, 
nr.7103.3.2022, 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 valoare de 449213,47 lei cu TVA pentru 
acoperirea lucrarilor care au aparut pe parcursul executiei lucrarilor si care nu 
au fost prevazute in PT sau pentru inlocuirea unor solutii tehnice care nu au 
mai fost de actualitate in momentul executiei lucrarilor 

• Acoperirea cresterilor datorate aplicarii coeficientului de ajustare la preturile 
materialelor de constructii, conf. OG 15 si a Ordinului 1336/2021, in valoare 
de 241619,83 lei cu TVA, din care suma de 114727,98 lei cu TVA reprezinta 
costul cu ajustarea pretului la materialele de constructie pentru restul de 
executat si 126891,85 lei cu TVA reprezinta costul cu ajustarea pretului la 
materialele de constructie pentru lucrarile suplimentare. 



Defalcarea pe capitole de cheltuieli a diferenţ elor dintre valoarea aprobat ă  
prin HCJI 83/25.06.2020 ş i devizul general aetualizat in luna noiembrie 2022, ca 
urmare a cresterii pre ţ urilor la materiale, utilaje, transporturi ş i echipamente, 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 clou ă  
devize 

Capitalul I — Cheltuieli pentru oblinerea si amen ajarea terenului 
55.454,20 lei 57.343,48 lei 1.889,28 lei 

Capitohd 2 — Cheituiel i pentru asigurarea uthităţ ilor necesare obiectivului 
0 0 

Capitolul 3 — Chehuieli pentru proiectare si asisten ţă  tehnică  
198.213,39 lei 198.213,39 lei 0 lei 

Cap itolul 4 — Cheltuieli pentru mvesti ţ ia de bază  
3.982.663,07 lei 484.3226,72 lei 860.563,65 lei 

Capholul 5 —Ahe cheltuiell 
346.921,78 lei 107.639,61 lei -239.282,17 lei 

Capholul 6 —Cheltuieli  pen Ira probe tehnologice si teste 
0 lei 0 lei 0 lei 

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

Valoarea total ă  a proiectului in suma de 5.206.423,2 lei cu TVA, obţ inută  ea 
urmare a actualiz ă rii valorii estimate a lucră rii obiectivul de investiţ ii "Cresterea 
eficienţ ei energetiee a cl ă dirii Complexului de Servicii Sociale, jude ţ ul Ialomi ţ a", 
astfel incat aceasta, 'in conformitate cu art. 12 din Legea 98/2016 privind achizi ţ iile 
publice, s ă  fie valabilă  la momentul iniţ ierii procedurii, este compus ă  din : 

- 2.540.371,39 lei cu TVA, reprezintă  valoarea total ă  eligibilă ; 
- 2.666.051,81 lei cu TVA, reprezint ă  cheltuieli neeligibile. 

În concluzie, vă  rugă m  s.  ne aprobaţ i bugetul proiectului actualizat, lu ă nd in 
considerare indicatorii tehnico-economici din devizul general faza PT actualizat,  
data de 21.11.2022, in valoare de 5.206.423,2 lei cu TVA ş i modificarea alineatului 
2 al art. 2 din HO Ialomi ţ a nr. 17 din 19.02.2018, prin : 

- art.2.(2) va avea urm ă torul conţ inut : "Se aprohii contribuţ ia proprie a 
Directiei Generale de Asistentei Sociai ă  i Proteetia Copilului Ialomiţa la 
finantarea proieetului, in valoare de 50.807,43 lei cu TVA, reprezentând 2% din 
valoarea total(' eligibilii a proiectului i 2.666.051,81 lei cu TVA eheltuieli 
neeligihile." 



În sustinerea celor de mai sus, atas ă m prezentei note de fundamentare devizul 
general al obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a cl ă dirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, jude ţ ul Ialomita" la faza PT, actualizat  in 
data de 21.11.2022 ş i bugetul actualizat al pro iectului. 

Cu deosebit ă  consideratie, 

Direct!,p9eneral, 
profyy " 	'Act' 
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