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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucreirilor de Interven ţ ie (D.A.L.I.) ş i a principalilor 

indicatori tehnico -economici pentru obiectivul de investiţ ii „Eficientizare energetic sala de 
spectacole "Europa", foaier  i  centrul de informalii pentru cetăţ eni" 

Consiliul Judeţ ean lalomiţ a, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. ,2013 k/U- 14 din  O. 	242/-el Presedintelui Con siliului Judeţ ean 
Talomiţ a; 

Examineind: 
- Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 178/23.09.2021 privind aprobarea Notei 

conceptuale aferentă  obiectivului de investirii „Eficientizare energetică  sala de spectacole "Europa", 
foaier ş i centrul de informaţ ii pentru cetăţ eni", cu modificeirile ş i completă rile ulterioare; 

- Hoteiră rea Consiliului Judeţ ean Talomiţ a nr. 179/10.09.2021 privind aprobarea Temei de 
proiectare aferentă  obiectivului de investi ţ ii „Eficientizare energetică  sala de spectacole "Europa", 
foaier i centrul de informaţ ii pentru,eetăţ eni" 

Raportul nr. 32042 OM- din oa tkozo..u._  al Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice; 
-Avizul nr. 	diii 	 al Comisiei econornico-financiarei agricultură ; 
- Avizul nr. 	din 	 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare 

regionalei, pro tecţ ia mediului ş i turism; 
In conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţ a pe perioada 2021-2027, aprobatii prin Hoteiră rea 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 80 din 20.04.2022; 
- prevederile Hotă reirii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru 

al documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţate din fonduri 
publice, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare, 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. fi din Ordonanţ a de Urgenţ ei a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 aim. (1), lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HOTAIRA sSTE: 

Art.1 Sc aprobă  documenta ţ ia de avizare a lucreirilor de Intervenţ ie (D.A.L.I.) pentru obiectivul 
de investi ţ ii „Eficientizare energetică  sala de spectacole "Europa", foaier centrul de informaţ ii 
pentru ceteiţ eni", prevă zutei in anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta hotă reire. 

Art.2 Se aprobei principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţ ii „investiţ ii 
„Eficientizare energetică  sala de spectacole "Europa", foaier i centrul de informaţ ii pentru ceteiţ eni", 
dupei cum urmeazei: 

a) valoarea totală  a investiţ iei: 5.895.818,85 lei cu TVA, din care: 
Construcţ ii Montaj (C+M): 4.075.007,59 lei cu TVA. 

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



b) perioada de executie: 9 luni. 

Art.3 Prezenta hotarcire devine obligatorie si produce efecte de la data comuniceirii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hot& 'are Sc va comunica 
directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean Ialomiţ a, spre ş tiinţă , Institufiei 
Prefectului Judetul kdomita, urtneind a fi publicatcl pe site-ul Consiliului Jude jean lalotnitu — Sectiunect 
"Monitorul Oficial al Judephii".. 

PRE$EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Jude  ţ ului Ialomiţ a  
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr, 	 Rd/Oc 
Adaptată  la Slabozia 	 I,L. 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 

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



Proiectant, 
EXQUISITE DESlGN AND ARHITECTURE SRL 
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2 
CUI: RO 40999550; J131160712019 

DEVIZ GENERAL - Pachet de solutii 1 
oblectivului de investitil 

EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE SPECTACOLE «EUROPA», FOAIER SI CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI 

Nr. crt. Denumirea capitolelor ş i subcapitoleior de cheituiell 
Valoare fă ră 

TVA 
TVA 

aV loare Cu 
TVA 

lei l el lel 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru obtinerea ş l amenajarea terenului 
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.3 Amenaj ă ri pentru protectia mediufui ş i aducerea terenului la starea iniVale 0,00 0,00 0,00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilit ă tilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilit ă tilor necesare oblectivului de investitil 
2.1 Asigurarea utilitatilor necesare oblectivului 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru proiectare ş i asistent ă  tehnic ă  
3,1 Studii 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3.1.1 Studli cle teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00 
3.1.1.1 Studiu topografic 3,000,00 570,00 3.570,00 
3.1,1.2 Studiu geotehnic 3.000,00 570,00 3.570,00 
3.1.2. Report privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.  Alto  studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatil-suport ş i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri ş i autorizatil 10,000,00 1,900,00 11.900,00 

3,3 Expertizere tehnic ă  22.500,00 4.275,00 26.775,00 
3.4 Certificarea performantei energetice ş i auditul energetic al cl ă dirilor 14.580,00 2.770,20 17.350,20 
3,5 Proiectare 158.994,81 30.209,01 189.203,82 

3.5,1, Tem ă  de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.52. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3.5,3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucră rilor de 
interventil ş i deviz general 

26,520,00 5.038,80 31.558,80 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatillor 5.950,00  5.000,00 950,00 

3,5,5, Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic ş i a 
detaliilor de execute 32.000,00 6.080,00 38.080,00 

3,5,6. Proiect tehnic ş i detalli de executie 95.474,81 18.140,21 113.615,02 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultant ă  48.000,00 9.120,00 57.120,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 24.000,00 4.560,00 28.560,00 
3.7.2, Auditul financier 24,000,00 4.560,00 28.560,00 

3.8 Asistentă  tehnică  65.000,00 12.350,00 77.350,00 
3.8.1. Asistentă  tehnică  din partea proiectantului 20,000,00 3.800,00 23.800,00 
3.8.1.1. pe perioada de executie a Iucră rilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In 
programul de control al lucră rilar de executle, avizat de că tre 
Inspectoratul de Stet In Constructli 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.8.2. Dirigentie de ş antier 45.000,00 8.550,00 53.550,00 
Total capitol 3 325.074,81 61.764,21 386.839,02 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz ă  
4.1 Constructli ş i instalatii 3.314.476,13 629.750,46 3,944.226,59 
4,2 Montaj utilaje, echOamente tehnologice ş i functionale 73.400,00 13.946,00 87.346,00 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care necesită  montaj 723.130,51 137.394,80 860.525,31 



4.4 
WI10, echpamente tehnoiogice ş i 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 4.111.006,64 781,091,26 4.892.097,90 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de ş antier 55.100,00 10.469,00 65.569,00 

5.1,1. Lucră ri de constructii ş i instalatif aferente organiz ă rIi de 
ş antier 36.500,00 6.935,00 43.435,00 

5.1.2. Cheituieli conexe organiz ă rli ş antierului 18.600,00 3.534,00 22.134,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul credituful 46.633,13 0,00 46.633,13 

5.2.1. Comisioanele ş i dob ă nzile aferente credituIui b ă ncii 
finantatoare 0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Cote aferentă  ISO  pentru controlul calită tii lucră rilor de 
constructli 17.121,88 0,00 17.121,88 

5.2,3. Cota aferentă  ISC pentru controlul statuluf in amenajarea 
teritoriului, urbanism ş I pentru autorizarea lucr ă rIlor de constructii 3,424,37 0,00 3.424,37 

5.2.4, Cota aferent ă  Casei Sociaie a Constructorilor - CSC 17,121,88 0,00 17.121,88 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i autorizatia de 
construire/desfiintare 8.965,00 0,00 8.965,00 

5.3 Cheltuiell diverse ş i neprev ă zute (10% din cap. 1, 2 si 4) 411.100,66 78.109,13 489.209,79 
5.4 CheItuieli pentru informare ş i publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00 
Total capita 5 522.833,79 90.478,13 613.311,92 
CAPITOLUL 6 Cheltuiell pentru probe tehnologice ş i teste 
6.1 Preg ă tirea personaluful de exploatare 1.500,00 285,00 1.785,00 
6.2 Probe tehnologice ş i taste 1.500,00 285,00 1.785,00 
Total capito 6 3,000,00 570,00 3.570,00 
TOTAL GENERAL 4.961.915,24 933.903,60 5.895,818,85 
din care: C + NI (1.2 + 1.3 #1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 3.424.376,13 650.631,46 4.075.007,59 

Data: 12.09.2022 

Beneficiar, 
JUDETUL IALOMITA 

Proiectant, 
SC Exquisite D 	 SRL 
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Nr.  32 O172  g_ 06',. 12  .2022 

REFERAT DE APR  OBARE 

la projectul de hotă rare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucreirilor de Interventie 
ş i a principalilor indicatori tehnico — economici privind objectival de investitii 

„Eficientizare energetica sala de spectacole "Europa", foaier ş i central de informatii pentru cet ă leni" 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita propune spre 
aprobare Documentatia de Avizare a Lucră rilor de Intervenţ ii (D.A.L.1) si a principalilor indicator! tehnico — 
economici  pentru obiectivul de investitii „Eficientizare energetică  sala de spectacole "Europa", foaier ş i 
centrul de informatii pentru cetă teni". 

Realizarea  pro iectul de investitii in cauzei a fost demarată  in cursul anului 2021, odată  cu aprobarea 
Notei conceptuale si  a Temei de proiectare, conform Hoteirdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente oblectivelor/proiectelor de 
investiţ ii finantate din fonduri publice. 

În baza celor cloud documente, a fost elaborată  Documentatia de Avizare a Lucreirilor de Interventii 
(DALI), care cuprinde i indicator!! tehnico-economici ai obiectivuhd de investitii. Potrivit actului normativ 
invocat, documentatia in cauză  i valoarea principcdilor indicator! se aprobei prin act administrativ cd 
autorită tii contractante, in spetă , prin hotă rdre a consiliului judetean. 

In aceste condiţ ü, prin proiectul de hotă reire se propune aprobarea Documentatiei de Avizare 
Lucră rilor de Interventi! (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii „Eficientizare energetic ă  sala de spectacole 
"Europa", foaler centrul de informatii pentru cetă teni" 

Prin realizarea acestui proiect se are in vedere cresterea eficientei energetice a  Să lii  de spectacole 
„Europa" a foaierului vi a centrului de informatii pentru cetiiţ eni prin reducerea consumului de energie in 
clădire, scă derea emisiilor de gaze cu efect de seră , scă derea costurilor de Entreţ inere, sporirea confortului 
pentru utilizatorii obiectivului de investitie. 

In raportul directiei de specialitate snot detaliate toate datele de natură  economic ă  yi tehnic ă  rezultate 
din D.A.L.I.. 

Constatiind c ă  snot indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consilinlui Judetean 
lalomita adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate în proiect. 

PREYEDINTE 
MARIAN P 

Tehnaredactai 
Ion Liliana 
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Direcţ ia Investitii ş i Servicii Publice 

 

RAPORT 

la proiectul de hotă ră re privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr ă rilor de 

Interventie (DALT), ş i  a principalilor  indicator  i tehnico-econotnici pentru 

oblectivul de investitii cu titlul: 

"EFICIENTIZARE ENERGETICA SALA DE SPECTACOLE oEUROPA», FOAIER SI 

CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI" 

Eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare durabila, intrucat 

aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor objective: consolideaza securitatea 

alimentarii cu energie, reduce consumul de energie primara, contribuie la reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de ser a intr-un mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza 

investitiile datorita economiifor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si 

conduce la facturi de energie suportabile. 

Eficienta energetica este, prin unnare, o conditie absolut necesara, daca Romania doreste sa 

atinga aceste objective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o 

miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei. Eficienta energetica trebuie sa 

devina o prioritate fundamentala pentru Romania. 

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste schimbari, 

prim transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateaza 

cauzele si flu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie 

pentru reducerea consumului si nu a preturilor. 

Objectivul de investitii face parte din Strafe& de Dezvoltare a Judetului lalomita. 

Pentru 	obiectivul: 	"EFICIENTIZARE 	ENERGETICA 	SALA 	DE 

SPECTACOLE oEUROPA», FOAIER SI CENTRUL DE INFORMATII PENTRU 

CETATENI" Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a identificat surse de finan ţ are prin Planul National De 

Redersare i Rezilien ţ a în Cadrul apelului de proiecte: PNRRJ2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 — 

Vatul Renovarii, Axa 2 - Schema de Granturi pentru Eficienta Energetica Si Rezilienta in Cladiri 
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Publice, Opera ţ iunea B: Renovarea Energetica Moderata sau Aprofundata, a Cladirilor Publice, In 

Cadrul Planului National De Redresare Si Rezilien ţ a (PNRR) 

Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii este cresterea eficientei energetice a 

Salii de spectacole „Europa", a foaierului Si a centrului de informatii pentru cetateni. 

Implementarea masurilor de eficientizare energetica la aceasta 

imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatii prin: 

• Reducerea consumului de energie in cl ă dirile publice; 

▪ Scă derea emisii tor de gaze cu efect de sera 

• Scă derea costurilor de intretinere 

▪ Sporirea confortului pentru utilizatorii obiectivului de investitie. 

cladire va duce la 

Pentru cre ş terea eficien ţ ei energetice a clă dirii se vor executa unn ă toarele lucr ă ri: 

CONSTRUCTII 

Cl 	Izolarea termica la exterior a partii opace a fatadelor cu sistem termoizolant. 

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre Si usi cu polistiren extrudat 

Reparatia trotuarelor de garda si hidro-etansarea rostului cu peretii exteriori. 

C2 	Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie eficienta energetic 

C3 	Izolarea la extrados a teraselor cu polistiren extrudat 

C4 	Compartirnentarea centrului de informatii prin realizarea unei inchideri din panou executat 

din rama PVC si geam termoizolant. 

INSTALATH 

Ii 	Separarea circuitului de incalzire de cel al cladirii CJI, montarea a 2 Centrale in condensatie 

de cate 85 kW fiecare, functionand tot cu gaz natural. 

Revizuirea Instalatiei de distributie agent termic actuale-mixta — aer cald+corpuri statice 

(predominant Cu aer cald) cu inlocuirea difuzoarelor de aer de pe plafonul salii cu difuzoare 

de plafon cu jet elicoidal de ultima generatie. 

Inlocuirea corpurilor statice uzate (inclusiv montarea de robineti termostatati) si a grilelor de 

aer. 

13 	Revizuirea/completarea instalatiei de distributie ACC+ Montarea unei instalatii solare cu 

panouri cu tuburi termice pentru producerea apei calde de consum. 

Centralele vor fi conectate la panourile solare printr-un boiler bivalent cu Uri volurn de 

minim 1000+1100 1. 

14 	Pentru asigurarea necesarului de aer proaspat, a ratei de ventilare calculate se vor monta 4 

Centrale de ventilare cu recuperare de caldura cu debit maxim de 3000 meth fiecare 
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15 	Inlocuirea CHILLER-ului actual cu peste 20 de ani vechime Cu 2 CHILLERE de ultima 

generatie cu putere de racire totala de 340 kW 

16 	Inlocuirea corpuri tor de iluminat cu l ă mpi de tip LED sau economice si dotarea instala ţ iei de 

iluminat cu senzori de lumina naturala side miscare. 

17 	Montarea pe terasele cladirii sau in proximitatea cladirii a 80 Panouri Fotovoltaice 

performante de tip policristalin 

18 	Montarea in imediata proxirnitate a cladirii a unei statii de reincarcare pt. vehicule 

electrice/hibrid cu 2 puncte de reincarcare de minim 22 kW fiecare. 

Lucrari conexe: 

-Inlocuirea usii de acces cc da in cladirea Consiliului Judetean, refacerea placajelor si 

pardoselilor deteriorate; 

-repararea/refacerea finisajel or interioare ş i exterioare; 

-repararea/refacerea placajelor la pereti; 

-refacerea sistemului de evacuare a apei din precipitatii (jgheaburi ş i burlane) astfel 'Meat, 

pentru evitarea infiltratiilor la funda ţ ii, apa s ă  fie eliminat ă  at mai departe de cl ă dire; 

-reparaţ ia trotuarelor perimetrale ş i etan ş area rostului dintre trotuar ş i cl ă dire. 

Faţă  de cele prezentate, av ă nd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finan ţ ele 

publice locale precum si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile 

complet ă rile ulterioare, propunern spre analiz ă  Consiliului jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea proiectului 

de hotă rare privind aprobarea aprobarea documenta ţ iei tehnico-economice faza DALI, pentru 

obiectivul de investi ţ ii: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE SPECTACOLE 

„EUROPA", FOAIER Ş I CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETĂ TENI" . 

Sursa de finan ţ are: fonduri europene, bugetul de stat, bugetul jude ţ ului ş i alte surse legal 

constituite. 

Conform DALI rezult ă  urm ă torii indicatori tehnico-economici: 

-Valoare total ă  : 5.895.818,85 lei ( cu TVA) 

- din care C-FM: 4.075.007,59 lei (cu TVA) 

- durata execu ţ ie lucr ă ri : 9 turd. 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Stanciu 

 

Sef Serviciu 
Danie Vasile 

 

 

Intocmit: Luiz Gheorgl e 
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