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PROJECT DE HOT Ă RARE NR. 
privind aprobarea Proiectului tehnic de execulie 5.i a principalilor indicator? 
tehnko-econotnici la obiectivul de investi ţii "Crayterea eficienţ ei energetice a 

Sediului Muzeului Judelean Ialomita", cod SMIS 140247 

Cons iliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  -7/4 /2023 - L din  Ito. 0 if .2023 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita, 
Examinand: 

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

- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomila nr. 115107.08.2020 privind 
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucră rilor de Interventie 	 si a 
principalilor indicatori tehnico-economici revizuili la obiectivul de investifii „Cre,slerea 
eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean lalomita"; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară  3-Sprijinirea tranzitiei că tre o 
economie Cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3. 1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii inteligente a energiei si a utiliză rii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile pub lice, inclusiv in clă dirile publice, i Fn sectorul locuintelor, Operatiunea B 
Clă diri Publice in cadrul Pro gramului Operational Regional (FOR) 2014-2020, ape? proiecte 
P0R12020/3/3.11B/2/NE, SE, SM; 

- Raportul de specialitate nr. 	/2023 - 	din  "0, 04 .2023 al Directiei 
Investitii ş i Servicii Publice; 

Avizul nr. 	12023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare region ală , protectia mediului ş i turism, 

In conformitate cu 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) ş i al/n. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 5712019 privind Codul adrninistrativ, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţ iijnanţ ate din fonduri publice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 
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- prevederile Regulamentuluj de organizare ş i functionare a Consiliului Judeţ ean 
aprobat prin Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 46 din 30,03.2021, Cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
In temehil art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 

privirzd Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTA'R Ă ,5. TE: 

Arid  Se aprobă  Proiectul Tehnic de execu ţ ie la obiectivul de investi ţ ii „Cresterea 
eficien ţ ei energetice a Sediului Muzeului Jude ţ ean kdomiţa", prevă zut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Se aprobă  devizul general actualizat, faza Project Tehnic, prevăzut in anexa nr.2 
care face parte integrantă  din prezenta hotă ră re, i principalii inclicatori tehnico-economici, 
actualizaţ i, faza Project Tehnic, pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficien ţ ej energetice 
a Sediului Muzeului Jude ţ ean Ialomiţ a", după  cum urrnează  

a) valoarea totală  actualizată  a investiliei : 8.419.184,89 lei cu TVA, 
din care 

C+M: 6.553.097,39 lei cu TVA; 

b) perioada estimată  de execu ţ ie : 10 luni. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotă ră re va fi 
comunicată  Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Pub/ice, Direcţ iei Buget Finanţ e, Direcţ iei 
Patrimoniu si, spre stiinţă  Instituţ iei Prefectului — Judetul Ialomi ţ a, urmă nd a Ji pub licată  pe 
site-ul Consiljului Judeţ ean lalomiţa Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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Beneficiar: U.A.T. JUDETUL IALOMITA 

Municiplui Slobozia, Pata Revolutiei nr. 1 

Proiectant: BLDG ARCHITECTURE SRL 

Delea Veche, nr, 41, sector 2, Bucuresti, Romania 1140115709/2017 W138209765 

Tel: 0744 917 080 f Email: cristincLarghlr@bidg.ro  

Executant: 

Anexa nr. 7 

Conform N.G. nr. 907 din 2016 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investitil: 

12/18/2022 

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN 1ALOMITA" - PT 

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor ş i subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare Mil TVA TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1  2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea ş i amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0.00 

1.3 
Amenajan pentru protectia mediului ş i aducerea terenului [a starea 
i nitiala 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/pro ectia uti]it ă tilor 0.00 0,00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilUtilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 0.00 0.00 

2.2 0.00 0.00 

2,3 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ş i asistenfa tehnic5 

3,1 Studii 5,000.00 0.00 5,000.00 

3,1.1. Studii de teren 4,000,00 0.00 4,000.00 

3.1.2. Raport privind irnpactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alto studii specifice 1,000.00 0,00 1,000.00 

3,2 
Documentatii-suport ş i cheltuieli pentru obtfnerea de avize, 
acorduri ş i autorizatil 

4,000.00 7.98 4,007,98 

3,3 Expertizare tehnic ă  9,180.00 1,744.20 10,924.20 

3.4 Certificarea performantei energetice ş i auditul energetic al cl ă dirilor 7,345.00 475,00 7,820.00 

3,5 Proiectare 73,400.00 13,727.50 87,127.50 

3.51 Tem ă  de proiectare 0.00 0,00 0.00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0,00 

3,5,3. Studiu de fezabilitate/documentat[e de avizare a lucră rilor de 

interventii ş i deviz general 
4,000.00 541.50 4,541.50 

3,5,4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii 

avizelor/acorduri[or/autorizatiilor 
10,000.00 1,900.00 11,900.00 

0.00 0.00 

3,5.5, Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic ş i a 

detaliilor de executie 
17,400.00 3,306,00 20,706.00 

3.5.6. Prolect tehnic ş i detail] de executie 42,000.00 7,980.00 49,980,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0,00 

3,7 Consultant ă  62,317.00 11,840.23 74,157.23 

3.7.1, Managementui de proiect pentru obiectivul de investitli 53,821,00 10,225.99 64,046.99 
3.7.2.Elaborarea strategiei in dorneniul eficientei energetice 0.00 0.00 0.00 
3.7.3. Auditul financiar 8,496.00 1,614.24 10,110,24 

3,8 Asistent ă  tehnic ă  37,000.00 7,030.00 44,030.00 

3.8.1. Asistentă  tehnic ă  din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00 

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucCă rilor 5,000.00 950,00 5,950.00 



3,8.1.2. pentru particlparea proiectantului la fazele incluse 'in 

programul de control al lucr ă ri[or de  execute, avizat de c ă tre 
Inspectoratul de Stet In Constructii 

2,000,00 380.00 2,380.00 

3.8.2. Dirigentie de ş antier 30,000.00 5,700,00 35,700.00 
Total capitol 3 198,242,00 34,824.91j 	 233,066.91 
'CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bug 

4,1 Constructii ş i instalatii 5,411,165,33 1,028,121.41 6,439,286.74 
4,1.1 Constructii si instalatii- masurl de baza 2,938,936,93 558,398,02 3,497,334.95 
4,12 Constructii si instalatil- masuri conexe 2,472,228,40 469,723.40 2,941,951.80 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale 27,581.56 5,240.50 32,822.06 
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice 51functionaIe care necesit ă  montaj 659,507.00 125,306,33 784,813.33 
4.3.1 Utilaje si echipamente tehnologice - masuri de baza 606,007.00 115,141.33 721,148.33 
4.3.2 Utilaje si echipamente tehnologice - masuri conexe 53,500.00 10,165,00 63,665.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care nu necesit ă  
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 6,098,253.89 1,158,668.24 7,256,922,13 
CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli 

5.1 Organizare de ş antler 107,974.44 20,515.14 128,489.58 
5.1.1. Lucră ri de constructil ş i instalatii aferente organiz ă rli de 

ş antier 
68,057.64 12,930.95 80,988.59 

5.1,2 .  Cheltuieli conexe organiz ă ril ş antierului 39,916.80 7,584.19 47,500,99 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 63,328.25 0.00 63,328.25 

52.1. Comisioanele ş i dob ă nzlle aferente creditului b ă ncil 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 .  Cota aferent ă  I SC  pentru controlul calit ă til lucr ă rilor de 

constructil 
27,534.02 0.00 27,534.02 

5,2.3. Cota aferent ă  ISO  oentru controiul statulul i'n amenajarea 
teritoriului, urbanism ş i pentru autorizarea lucră rilor de constructil 

5,506.80 0.00 5,506.80 

5.2.4. Cota aferent ă  Case' Sociale a Constructorilor - CSC 27,534,02 0.00 27,534.02 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i autorizatia de 

construire/desfiintare - taxa de timbru OAR - 0.05% din val. Investitiei 
2,753.40 0.00 2,753.40 

5,3 Cheltuieli diverse ş i neprev ă zute 609,825.39 115,866.82 725,692.21 

5.4 Cheltuieli pentru informare ş i pubiicitate 5,820.00 1,105,80 6,925.80 
Total capitol 5 786,948.08 137,487.77 924,435 85 
CAPITOLUL 6 Chelturell pentru probe tehnologice ş i teste 

6.1 Preg ă tirea personalului de exploatare 4,000.00 760.00 4,760,00 
6,2 Probe tehnologice ş i teste 0,00 0.00 
Total capitol 6 4,000.00 760.00 4,760.00 
TOTAL GENERAL 7,087,443.97 1,331,740.92 8,419,184.89 
din care: C + NI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2  +4.1  + 4.2 + 5.1.1) 5,506,804.53 1,046,292.86 6,553,097.39 

Executant, 

Director General, Proiectant, 
arh. Cristina Arghir 
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Nr. 	/2023-  L  ij&Q k  .2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rare privind aprobarea Proiectului tehnic de executie ş i a principalilor 

indicatori tehnico-economici la obiectivul de investi ţ ii "Cre ş terea eficienfei energetice a 
Sediului Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţa", cod SMIS 140247 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune aprobarea Proiectului tehnic de 
execu ţ ie ş i a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investi ţ ii "Cre ş terea 
eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomi ţ a", cod SMIS 140247. 

Pentru realizarea obiectivului de investiţ ii mentionat, Consiliul Jude ţ ean Ialomita a adoptat 
o serie de hot ă rari prin care, in conformitate cu prevederile Hot ă ră rii de Guvern 
nr. 907/2016, au fost aprobate: nota conceptual ă , tema de proiectare, documenta ţ ia de avizare 
pentru lucr ă ri de interventie D.A.L.I i principalii indicatori tehnico —economici. 

Potrivit prevederilor legale in vigoare, s-a procedat la intocmirea proiectului tehnic ş i a 
detaliilor de executie ale investi ţ iei. in cadrul proiectului tehnie ş i a detalijlor de execu ţ ie s-a 
constatat modificarea indicatorilor tehnico-economicj rezulta ţ i din faza D.A.L.I., eeea cc 
presupune aprobarea noului deviz general ş i a actualiz ă rii valorii principalilor indicatori tehnico-
economici aproba ţ i. 

În raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elementele ce stau la baza propunerii spre 
aprobare a projectului de hot ă ră re, in ceea cc prive ş te structura valorii principalilor 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 
Guvemului nr. 57/2019 prjvind Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 
coroborate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rjle ulterioare, ş i art. 10 alin.(4) din Hot ă rarea de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare 	ş i 	continutul-cadru 	al 	documentatiilor 	tehnico-economice 	aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Consiliul Judetean Ialomita 
aprob ă  actualizarea documenta ţ iilor tehnico economice pentru lucr ă rile de investitii de interes 
judetean, în limitele ş i in conditiile legii. 

Constatand c ă  sunt indeplinite eonditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma $i continutul prezentate in project. 

Dogaru Julian 
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RAPORT 
la proiectul de hotă rfire privind aprobarea proiectului tehnic de executie 0 a principalilor 
indicator! tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a 
sediului Muzeului Judetean Ialomita" 

Uniunea European ă 	bazat strategia  hi domeniul energiei pe trei piloni fimdamentali, 
climatul, securitatea aprovizion ă rii ş i cornpetitivitatea, ceea  cc a condus la stabilirea celor trei 
objective care trebuie atinse p ănă  in 2020, respectiv 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 
fafă . de 1990, 20% energie din surse regenerabile i cre ş terea cu 20% a eficientei energetice). 

Reabilitarea din punct de vedere energetic indepline ş te un rot important in limitarea amplorii 
intensit ă tii schimb ă rilor climatice, reducerii emisiilor de carbon ş i imbun ă tă tirea calit ăţ ii aerului 

implicit utilizarea mai eficient ă  a resurselor. 
Strategia energetic ă  a Romă niei pentru perioada 2007-2020 mentioneaz ă  ea potentialul 

national de economisire energie, respectiv de reducere a pierderilor pentru cl ă dirj este apreciat la 40- 
50%. 

Ca unnare a acestei situatii este necesar ă  i oportună  realizarea luer ă rilor de interventie asupra 
sediului Muzeului Judeţ ean Ialomi ţ a cu scopul de a cre ş te performanta energetic, respectiv 
reducerea consumurilor energetice pentru inc ă lzire, in conditiile asigur ă rii i mentinerii climatului 
tennic interior, repararea si aducerea la standardele actuate at ă t a instalatiilor cât i a interioarelor 
clă dirii precum ş i ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia. 

Pentru realizarea acestei investitii s-a identificat ea sursa de finantare din fonduri europene 
nerambursabile Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei 
că tre o economje Cu emisii sc ă zute de carbon, Prjoritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei 
energetice a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din surse regenerabile in 
infrastructuri publice, inclusiv in cl ă dirile publice ş i in sectoral locuintelor, 
Operatiunea B- Cl ă diri Publice- apelul de proieete Cu titlut POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM. 

Doeumentatia de Avizate a Lucr ă rilor de Interventii (D.A.L.I) revizint ă  ş i principalii 
indicatori tehnico-economici revizuiti ai investitiei au fost aprobati anterior prin I-ICJ 
nr.115/07.08.2020 cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

Urmare a realiz ă rii proiectul tehnic i detaliilor de executie proiectantul a intocrnit un deviz 
general estimativ actualizat ş i a revizuit principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, a ş a 
cum rezult ă  ş i din Metnoriul justificativ comparare soluţ ii ş i crestere preturi faza DALI-faza 
PROJECT TEHNIC prin care projectantul prezint ă  cauzele cre ş terii costurilor de investitie ş i implicit 
diferentele dintre devizul general aprobat prin HCJ nr.115/07.08.2020 ş i eel propus prin 
documentatia la faza proiect tehnie, respeetiv: majorarea preturilor materialelor de constructie 
(finisaje, termoizolatie, t ă mpl ă rie), majoratea pretului de manopera (ordonanta de -argenta privind 
venitul minim in constructii), schimbarea echipamentelor prev ă zute in DALI cu echipamente 
performante care sa corespund ă  calculelor din projectul tehnic in vederea asig-ură rii necesanilui de 
că ldură  ş i ră cire, neeesitatea refacerii platformei de acees in cl ă dire, pentru a r ă spunde exigentei de 
calitate rezistent ă  ş i stabilitate, diferen ţ a de curs valutar. 

Conform project tehnie, pentru cre ş terea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean 
Ialomita se vor executa urmă toarele lucr ă ri: lueră ri de demolare/demontare (scoatere finisaj 
pardoseal ă  si sapa in vederea tennoizol ă rii, demolare pereti de compartimentare pentru transformare 
grup sanitar pentru persoane cu dizabilit ăţ i, demontarea trotuarului de garda, a treptelor Si rampelor 
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exterioare, demontarea sistemului pluvial format din jgheaburi si burlane, demontarea t ă mplă riei 
existente, demontarea traseelor sanitare actuale, demontarea tablourilor electrice actuale), 
termoizolarea exterioara a cl ă dirii cu vata minerala, se termoizoleaz ă  placa de parter la extrados, cu 
polistiren extradat, izolarea termic ă  la extrados (in pod) a pl ă cii de sub pod Cu vata minerala 
bazaltic ă , izolarea la intrados a terasei en polistiren extrudat, construirea unei rampe din beton 
amplasate la fateda principal ă  a cl ă dirii pentru aceesul persoanelor cu dizabilit ăţ i, inlocuirea 
cazanului de pardoseal ă  existent CU o centrala termic ă  murală , inlocuirea sistemului de inc ă lzire 
clasie cu corpuri statice cu un sistem modem de ine ă lzire, rnontarea pe ş arpantele el ă dirii cu avizul 
expertului a unor panouri fotovoltaice, montarea unei instala ţ ii solare, inlocuirea corpurilor de 
iluminat si a traseelor electriee, montarea sistemelor de ventilare local ă  cu recuperare de e ă ldură . 
Având in vedere: 

HCJ nr.115/07.08.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr ărilor de 
Interventie — revizuit ă  ş i a principalilor indicatori tehnico-economici revizui ţ i 
pentru obieetivul de investitii „Cre ş terea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean 
Ialomita", cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 
Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-eadru 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 
Memoriul justificativ comparare soiutii ş i crestere preturi faza DALI-faza PROIECT 
TEHNIC 
Prevederile Legii nr.273/2006 a finanţ elor publice locale 

Propunem Consiliului. Judetean Ialomita aprobarea Devizului General actualizat ş i a indicatorilor 
tehnico-economiei faza PTE, pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a 
sediului Muzeului Judetean Ialomita", astfel: 

Denumire 
Valoare 

(Mfg. TVA) 
TV A 

Valoare 
(Cu TVA) 

lei lei lei 
Total General 7.087.443,97 1.331.740,92 8.419.184,89 
Din care C+M 5.506.804,53 1.046.292,86 6.553.097,39 

Durata estimat ă  de executie: 10 luni calendaristice 

Anexă rn Devizul General actualizat faza PTE pentru acest obiectiv de investitii. 

Director executiv adjunct 
Mariana STANCIU 

intocmit, 
Emma VOICU 
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