
ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 
Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Siobozia Plata Revolutiel Nr. 1 
web: www.cicnetao 

e-mail: cji@cicnet.ro  

PROIECT DE HOTĂ RLRE NR. 
privind modificarea Hotă riirii Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 139/24.08.2017 

privind aprobarea realiză rii proiectului „Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură  
Conacul Bolomey" 11 a eheltuielilor legate de project, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Având  în vedere: 

Referatul de aprobare nr. C65;e,  /2023- (21,  din 11  .°3.  .2023 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean Ialomiţ a; 

Examinand: 
- Hokireirea Consiliului Judetean Ialomiţa nr, 139 din 24.08.2017 privind aprobarea 

realizdrii proiectului „Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitecturd Conacul Bolomey", cu 
modificeirile ulterioare; 

Hokirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 257 din 23.12.2021 privind modificarea 
Hoteirdrii Consiliului Judetean 1cdomita nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizdrii proiectului 
„Reabilikirea monumentului istoric ş i de arhitecturd Conacul Bolomey", cu modificdrile 
ulterioare; 

- Hotddirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  	.2023 privind aprobarea 
devizului general actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza de 
executie ,s1 aplicare a coeficientilor de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investitii 
„Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitecturei Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932; 

- Contractul de finanfare nr. 3827/22.02.2019 pentru implementarea proiectului 
„Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitecturd Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932; 

- Raportul de specialitate nr, 	6-2, /2023 - _AL din  J4 .O3.  .2023 al Direcţ iei Investitii 
ş i Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2023- 	din 	.2023 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturd; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 

In conform itate Cu: 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară  5 — imbundt ă tirea mediulut 

urban ş i conservarea, protecticz ş i valorificarea durabilă  a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investitii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea ş i dezvoltarea pcztrimoniului natural ş i cultural, 
Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 
Europene pen tru Regiunea Dundrii — Aria prioritară  3 — Promovarea culturii ş i a turismului, a 
contactelor directe intre oameni, din cadrul Pro gramului Operational Regional 2014-2020; 

- prevederile art. 173 alin. (I) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenki a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul caministrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioczre; 

- prevederile art. 47 aim. (4), art. 59, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind 
normek de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 
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- prevederile art. 45 ş i 47 din Regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului 
Judeţ ean Icdomiţ a, aprobat prin Hotdră rea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificeirile i comple(drile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile completdrile ulterioare, 

HOT Ă RA,YTE: 

ArtI Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomiţa Ialomita nr. 139/24.08.2017 privind 
aprobarea realizdrii proiectului „Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitecturd Conacul 
Bolomey" ş i a cheltuielilor legate de pro iect, cu modificdrile ulterioare, se modified ş i se 
completeazd dupii cum urmeaz ă : 

I. Articolul 2 se modified ş i va avea urmdtorul cuprins: 
"(1) Se aprobd valoarea totaki a proiectului preveizut la art. 1 in cuantum de 32.789.489,17 

lei cu TVA. 
(2) Se aprobd valoarea totald eligibild a pro iectului prevdzut la art.1 in cuantum de 

21.510.819,05 lei cu TVA. 
(3) Se aprobd contribuţ ia proprie a Consiliului Judeţ ectn Ialomiţ a la finanţ area proiectului, 

in valoare de 11.708.886,50 lei cu TVA, compusd din 430.216,38 lei cu TVA, reprezentand 2% din 
valoarea totald eligibild a proiectului ş i 11.278.670,12 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile. Asisten ţ a 
financiard nerambursabild solicitatd este in sumd de 21.080.602,67 lei cu TVA." 

(4) Consiliul Judetean Ialomiţ a se angajeazd să  finanfeze din bugetul judetului Ialomita 
toate costurile neeligibile i conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele financiare 
necesare implementdrii proiectului in conditiile rambursdrii/decontă rii ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judetean ş i costurile neeligibile prevdzute  la alin. (1), (2) ş i (3) 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevdzut in anexa nr. 1 care face parte integrantd din 
prezenta hoteirdre." 

2. Anexele nr. 1 ş i 2 se modified ş i se inlocuiesc cu anexele nr. 1 ş i 2 care fac parte 
integrantă  din prezenta hoteirdre. 

Art.H Se imputernice ş te Preş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomita să  semneze, in nurnele ş i  
pen tru Judeţ ul Ialomiţ a, documentaţ ia aferentd pro iectului prevdzut la art. L  în situaţ iile 
menţ ionate in Ghidul solicitantului „si in Declaratia de angajament, prevdzutd in anexa nr. 2 care 
face parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

Art.III Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdrare se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Investiţ ii ş i Servicii Publice, Direcţ iei Buget 
Finanţ e ş i Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu, ş i spre OH*, Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, 
unwind a Ji pub licată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE$EDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general at jude ţ ului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr.1 
la Hotararea CJ Ialomi ţa nr. 	din 	2023 
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Anexa nr.2 
la  Hotă rfirea CJ Ialomita nr. 	din 	2023 

Rrogramul Operational Regional 2014-2020 
Model B 5,1 

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea ş i dezvoltarea patrimoniului natural ş i cultural 

Declaratie de angajament 

Subsemnatul Marian Pavel , CNP 	 , posesor at C.I. seria 	, nr. 	, eliberate de 
in calitate de reprezentant legal al Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul 

lalomita 

pentru proiectut „Reabilitarea monumentului istoric 0 de arhitectură  Conacul Bolomey" 
pentru care am depus prezenta cerere de finantare 

Mă  angajez: 

• Să  asigur contributia proprie respectiv 430.216,38 lei, reprezentă nd 2% din valoarea 
eligibil ă  a proiectului; 

▪ finantez toate costurile neeligibile (inclusiv costuri le conexe) aferente proiectului; 

• Să  asigure resursete financiare necesare implement ă rii optime ale proiectului in conditiile 
ramburs ă rii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; 

• Să  prezint, la momentul contract ă rii, hotă rarea de aprobare a proiectului in conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice ş i financiare in care se mentioneaz ă  
sumete ce implic ă  contributia solicitantului la chetteuieli eligible ş i neeligible aferente 
proiectului; 

• Să  mentin proprietatea obiectivului de patrimoniu l  ş i natura activitkii pentru care s-a 
acordat finantare ş i să  nu gajez sau ipotechez bunurile achizitionate din finantarea 
nerambursabil ă , pe o perioad ă  de cel putin 5 ani de la efectuarea prAtii finale; 

• Să  respect, pe durata preg ă tirii proiectului ş i a implement ă rii acestuia, prevederile 
legislatiei in donneniul egalit ă tii de ş anse, gen ş i nediscriminare, protectiei mediutui, 
eficientei energetice ş i achizitiitor publice; 

• Să  asigur accesibilizarea corespunz ă toare a spatiului object al proiectului, prin 
mentionarea in cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale, inclusiv GP 088-03 - M ă suri Specifice pentru 
Accesul Persoanetor cu Handicap la Monumentele lstorice ş i europene apticabile in vigoare 

• 55 respect, pe perioada de valabititate a contractului, conditia de a nu fi fost g ă sit 
vinovat, printr-o hot ă ră re judec ă toreasc ă  definitiv ă , pentru comiterea unei fraude/ 
infractiuni referitoare Ia obtinerea ş i utilizarea fondurilor europene ş itsau a fondurilor 
publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

• Să  notifice OI/AMPOR asupra oric ă rei stua ţ ii , eveniment  on modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate apticabile mentionate in Ghidul 
solicitantului (general ş i specific) in termen de cel mutt 5 zile lucr ă toare de la luarea la 
cunoş tint ă  a situatiei respective; 

• Ca pAn ă  la sfă rş itul perioadei de implementare a proiectului, s ă  realizez activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu; 

1  Acest paragraf se va rnentine numai n declaratia de angajament a partenerului care are in proprietatet drept de 
administrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectut cererii de finantare 



m 	Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial 'in circuitul public la data finaliz ă rii 
implementă rii proiectului. 

MARIAN PAVEL 

fsemnă tura reprezentantului legal al solicitantaluil 
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PREEDINTE 
	

Nr.  69,r2- /2023 - 1:1  din /4 , . 2 0 2 3 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de botă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Reabilitarea monumentului istoric si 
de arhitectur ă  Conacul Bolomey" si a cheltuielilor legate de project,  cu modific ă rile 

si completă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliuluj Tudetean Ialornita se propune 
modificarea Hotgră rii Consiliului Jude-tean Ialomita nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii 
proiectului „Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey" ş i a cheltuielilor 
legate de proiect, cu modificarile ş i completarile ulterioare. 

Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialornita nr. 257/23.12.2021 modified Hot ă ră rra Consiliului 
Tudetean Ialomita nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rii projectului „Reabilitarea monumentului 
istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolomey" ş i a cheltuielilor legate de proiect, cu noile valori totale 
aprob ate. 

Proiectul de hotdr ă re se circumscrie prevederilor legate reglementate prin Ordonanta de Urgentd a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind finantele publjce locale, cu modificdrile ş i complet ă rile ulterioare, Legea nr. 24/2000 
privind normele de telmicd legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicatd ş i Regulamentul 
de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean Ialomita. 

In vederea implement ă rii proiectului au fost incheiate mai multe contracte in vederea asigurdrii 
unor servicii, respectiv pentru servicii management de project, audit financiar si dirigentie de sander, 
precum ş i contractul de executie de lucrdri. 

Conform prevederilor legislative ş i ale contractului de executie antreprenorul general a solicitat 
ajustarea pretului eontractului pentru acoperirea cre ş terii costurilor pe care s- a fundamentat pre ţ ul 
contractului potrivit formulei de ajustare prev ă zut ă  de Instruc ţ iunea nr. 1/2011 a Agentiei Nationale 
penult Achizitiile Publice. 

La solicitarea Consiliului Tudetean Ialomi ţ a, proiectantul Biroul Individual de Arhitecturg 
Ruxandra Nemteanu a actualizat devizul general ş i indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform 
celor de mai sus. 

De la data adopt ă rii acestei hot ă rari ş i p ă nd in prezent indjcii de cost in constructii — total pe baza 
că rora se realizeaz ă  ajustarea valorii contractului au avut o evoluţ ie ascendent ă , fapt cc a determinat ca 
estimarea initiald a major ă rii contractului de lucr ă ri ca urmare a aplic ă rii formulei de ajustare s ă  fie 
insuficient ă . 

Totodat ă , avdnd in vedere perioada mare de timp scurs ă  intre momentul intocmirii devizului 
general (octornbrie 2019) si data estimatd pentru iniţ ierea achizitiei din cadrul cap. 4.5 Dot ă ri (martie 
2023) ş i cresterea pre ţ urilor pe piaţ a de profit, este necesar ă  actualizarea valorii prev ă zute in devizul 
general cu aceast ă  destinatje. 



Astfel, este necesar ă  actualizarea valorii totale a proiectului c ă t ş i a bugetului cererii de finantare 
(cheltuieli eligibile si avand in vedere c ă  fundamentarea bugetului cererii de finantare se 
bazează  pe devizul general al proiectului. 

În raportul direetiei de specialitate sunt detaliate elementele  cc  stau la baza propunerii spre 
aprobare a proiectului de hotă ră re in ceea  cc  prive ş te structura valorii totale a proieetului. 

Constat ă nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportmitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PREEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Teluioredactat, 
Ion Liliana 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rfire privind modificarea i completarea Hot ă rfirii Consiliului Judetean 
Ialomifa nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realiz ă rli proiectudui: „Reabilitarea 
monuntentului istorie i de arhitectur ă  Conacul Bolontey" 0 a cheltuielilor legate de proiect, 
cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Consiliul Judeţ ean 1alomita a depus spre finantare din fonduri europene prin  FOR  2014- 
2020, Programul Operational Regional 2014-2020/Axa prioritar ă  5 — Imbun ă tă tirea mediului 
urban ş i conservarea, protectia ş i valorificarea durabil ă  a patrimoniului cultural! Prioritatea de 
investitii 5.1 — Conservarea, protej area, promovarea ş i dezvoltarea patrimoniului natural ş i 
cultural Apel de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii 
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun ă rii ÎE ce prive ş te Aria prioritar ă  3 
a SUERD "Promovarea eulturii ş i a turismului, a contactelor directe intre oameni" obieetivul de 
investitii mai sus mentionat. 

În urma parcurgerii procedurii de achizitie ş i atribuirii contTactului de lucr ă ri in data de 
10.03.2021, ordinul de incepere pentru execu ţ ia lucră rilor a fost dat cu data de 17.03.2021. 

De asemenea au fost parcurse procedurile de achizitii ş i au fost atribuite contractele de 
servicii de consultant ă  — management de proiect pentru obiectivul de investitii respectiv de audit 
financiar ş i de asistent ă  tehnică  dirigentie de sander. 

Confona prevederilor contractuale ş i a solicit ă rii Antreprenorului General de activare a 
clauzei referitoare la ajustarea pretului contTactului, s-a estimat majorarea pre ţ ului contractului 
de lueră ri urmare a aplic ă rii formulei din contract, calcul bazat pe indicii de cost in constructii — 
total, indici publica ţ i de c ă tre Institutul National de Statistic ă  in Buletinul Statistic de Preturi 
tabelul 15. Estimarea ini ţ ială  a majoră rii contractului de luer ă ri urmare a aplic ă rii fonnulei de 
ajustare din contract s-a dovedit a fi insuficient ă , indicii de cost in constructii — total av ănd o 
evolutie in trend cresc ă tor pe fondul creterii pre ţurilor la carburanti ş i materii prime ş i al crizei 
economice declan ş ate de ră zboiul din Ucraina. Jn fapt, este necesar ă  actualizarea valorii tuturor 
capitolelor aferente contractului de lucr ă ri ş i implicit a cap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, eostul 
ereclitului. 

De asemenea, referitor la valoarea estimat ă  a cap.4.2 Dotdri, conform ră spuns 
nr.07.02.01/07.02.2022 al consultantului, Legea 98/ 2016 privind achizi ţ iile publice, cu 
modifică rile si complet ă tile ulterio are, prevede obliga ţ ia autorit ă tii contractante de a stabili 
valoarea estimata (prin mijloacele dispuse de lege si/ salt normele de aplicare) inainte de initierea 
pro cedurii de atribuire: 
Art. 12 - Valoarea estimatd a achiziţ iei se determind inainte de inifierea procedurii de atribuire 
si este valabild la momentul ini ţ ierii procedurii de atribuire. (...) 

Rezult ă  astfel c ă  autoritatea contractant ă  are legitimitate in realizarea estim ă rii valorii 
achizitiei inainte de initierea procedurii de achizi ţ ie, mai ales c ă , din cauza perioadei de timp 
scurs ă  intre momentul intocmirii devizului general (Octombrie 2019) ş i data estimat ă  pentru 
lansarea achizitiei (Mottle 2023) au intervenit sebimb ă ri in piaţ a de profil, sehimb ă ri care trebuie 
validate de autoritatea contractant ă  pentru a se asigura c ă  documenta ţ ia intocmită  este adaptat ă  1a 



contextul existent. Astfel, este necesar ă  atat actualizarea/validarea valorii estimate at ş i a 
conditiilor comerciale ş i de livrare specifice pentru pia ţ a de profil. 

Urmare a aplic ă rii prevederilor contractuale respectiv de ajustare a pre ţ ului eontractului 
de luer ă ri cu aplicarea coeficientilor de ajustare ş i a actualiz ă rii valorii estimate a cap.4.2 Dotă ri 
in vederea realiz ă rii achiziţ iei, a devenit necesar ă  aetualizarea valorii proiectului. 

Astfel, este neeesar ă  actualizarea at ă t a valorii totale a proiectului Cat ş i a bugetului cererii 
de finanţ are (cheituieli neeligibile), tinand cont de faptul c ă  fundamentarea bugetului cererii de 
finanţ are se bazeaz ă  pe devizul general al proiectului. 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare, prin care se preeizeaz ă  
urmă toarele: "modificarea vc-dorii totale a proiectului se va putea realiza din contributia proprie, 
prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, beneficiarul find obligat să  transmită  iMpreună  
cu cererea de modificare a Contractului, ş i documente din care s ă  reiasă  angajamentul acestuia 
că  va asigura din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum si disponibilitatea 
acestor fonduri.", precum i prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, 
propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a modificarea art. 2, care va avea urm ă torul conţ inut: 

Valoarea total ă  a proieetului, inclusiv TVA: 32.789.489,17 lei; 
Valoarea total ă  eligibilă  a proiectului, inclusiv TVA: 21.510.819,05 lei; 
Contribuţ ia proprie, inclusiv TVA: 11.708.886,50 lei din care: 

contributia de 2% a solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA in valoare 
de 430.216,38 lei; 
- contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA: 11.278.670,12 
lei; 

Asistent ă  financiar ă  nerambursabil ă , inclusiv TVA: 21.080.602,67 lei 

În raport Cu modificarea sumelor detaliate mai sus, se vor reactualiza in mod 
corespunz ă tor anexa 1 si anexa 2 la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 139/24.08.2017 
cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Stanciu 

intocmit 
Eugeniij Sulima 
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