
21, 	0 17 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 

N A 
0 M ITA 

ROMANI 
R-1 11 121' 

CLRFIFIE0 MAPlaCiE Mt NI IVINfl.M 

ISO 9001 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Plata Revolu ţ iei Nr. 1 

web: www.cicnetro 
e - mail:  cji@cicnet.ro  

	

PROJECT DE HOTARARE NR 	  
privind aprobarea devizului general actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico —economici 
actualizati, faza executie lucr ă ri, cu aplicarea coeficientilor de ajustare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgentă  a Guvemului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investitii „Construirea 

Blocului Operator din Cadrui Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

Consiliul Judetean 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  	? 3  -rdin 	  al Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean lalomita, 
Examincind: 
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 130/28.06.2022 privind aprobarea devizului 

general actualizat ş i a principalilor indicatorii tehnico-economici actualizati, faza executie lucr ă ri, cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare, conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvemului nr. 
47/2022, pentru obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Slobozia". 

- Raportul de specialitate nr.  	094923Idin   otol. 	 al Directiei Investitii Servicii 
Pub/ice; 

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

- Avizul nr. 	 din 	  al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului  i turism, 

În conformitate Cu: 
- prevederile contractuale cuprinse in Acordul Contractual nr. 16941/2021 -L/14.07.2021 ş i Fri 

Contractul nr. 16943/2021-N /14.07.2021 privind obiectivul de investip „Construirea Blocului Operator 
din Cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia, judet lalomita" 

- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor 
con tractelor de achizitie public ă /contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, 
cu modifică  rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 
5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă  rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Pub/ice ş i Fondurilor 
Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii 51 sumele alocate acestora 

	

pen tru finantarea Pro gramului national de dezvoltare local ă , pentru judetul 	Fri perioada 2017 
- 2020; 

- prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 28/2013  pen tru aprobarea Pro gramului 
national de dezvoltare local ă , republicat, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin (3), art. 10 alin (6) ş i art. 12 alin. (4) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent ă  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare local ă , republicat, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
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prevederile Legii nr. 27372006 privind finan ţ ele pub/ice locale, cu modific ă rile si cornplet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Regulamentului  de organizare si func ţ ionare a Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 46/30.03.2021, Cu modific ă rile si completă rile 
ulterloare, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr. 5772019 privind 
Codul Administrativ, cu cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE 

Art.1 (1) Se aprobei devizul general actualizat cu coeficien ţ ii de ajustare, conform prevederilor 
Ordonan ţ ei de Urgen ţă  nr. 47/2022, faza execu ţ ie ĺ ucrč ri, pentru obiectivul de investi ţ li „Construirea 
Blocului Operator din Cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia", prevă zut in anexa 1 care face 
parte integrantei din prezenta hot ă ră re. 

(2) Se aprob ă  devizul general actualizat, defolcat pe surse de finan ţ are (buget de stat 
buget local) cu coeficien ţ ii de ajustare, conform prevederilor Ordonan ţ ei de Urgen ţă  nr. 4772022, foza 
execu ţ ie lucrari, pen tru obiectivul de investi ţ ii „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului 
Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia", prevă zut in anexa 2 care face parte integrant ă  din prezenta hot ă rare. 

Art.2 Se aprob ă  principalii inclicatori tehnico-economici actualiza ţ i cu coeficien ţ il de ajustare, 
conform prevederilor Ordonan ţ ei de Urgen ţă  nr. 47/2022, faza execu ţ ie lucră ri, pentru obiectivul de 
investi ţ ii „ Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia", dup ă  cum 
urmeaz ă  : 

a) valoarea total ă  a investiţ iei : 100.643.876,52 lei cu TVA, din care 
Construc ţ ii Montaj (C-FM) 55.247.297,45 lei cu TVA, 

b) perioada de execu ţ ie a lucră rilor: 25 luni si 7 zile. 

Art.3 fncepeind cu data intră rii in vigoare a prezentei hot ă râri îi inceteazei aplicabilitatea 
Hotă rcarea Consiliului Jude ţ ean nr. 130/28.06.2022 privind aprobarea devizului general actualizat si a 
principal/for indicatori tehnico-economici actualiza ţ i, faza execu ţ ie lucră ri; cu aplicarea coeficien ţ ilor de 
ajustare, conform prevederilor Ordonan ţ ei de Urgen ţă  a Guvernului nr. 4772022, pentru obiectivul de 
investi ţ ii „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia". 

Art.4 Prezenta hot ă ră re devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului general al jude ţ ului lalomiţ a, prezenta hotă rare se va cornunica, 
spre ducere la indeplinire, Direc ţ iei Investi ţ ii i Servicii Pub/ice, Direct-lei Buget Finan ţ e, Direc ţ iei Achizi ţ ii 
si Patrimoniu ş i, spre stiin ţă , institu ţ lei Prefectului —Jude ţ ul lalomiţ a, urmeind sei fie publicat ă  pe site-ul 
Consillului Jude ţ ean lalomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRE5EDINTE, 

Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General at Judetului lalarniţ a 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 
Adoptat ă  la Slobozia 
Astă zi 	.2023 

Rd/OC 
IL 

2 ex, 
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Anexa nr.1 
la Ho -IL-area CJ Ialomita nr. 	din 	2023 

ANTREPRENOR GENERAL, 
SC CONSTRUCTII ERBASU SA 

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI OE INVESTITII "CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN DADRUL SP1TALULUI JUDETEAN DE 1.1RGENTA 
SLOBOZIA" „IUDETUL IALOMITA CARE CUPRINDE VALOAREA LUCRĂ RILOR AJUSTATE CONFORM QUO  747 

Nr, 
art. Denumirea capItolelor ş i subcapItolelor de 

cheltulell 

Valoare 
( fă r ă  TVA) 

Valoare rest de 

executat 
Ajustare rest de 

executat 
Valoare ajustata TVA Valoare cu TVA 

lel Sil let lei lei lei 

1 2 3 4 6 8  7 8 

CAPITOLUL 1 Choltuiell pentru obtinerea ş i arnenajarea terentdui 

1.1 Obttnerea terenului 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenalarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenaj ă ri pentru protectia mediului ş i aducerea 
terenului  Is stares initiai ă  851,836,00 0,00 0,00 851.866,00 161.854,54 1.013.720,64 

1.4 Cheitideli pentru 	eiocarea/protectia utilit ă tilar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 5  0,00 

Total capitol 1 851.065,00 ' 	 0,00 0,00 851.865,00 161.854,54 1.013.720,64 

CAPITOLUL 2 Cheitided pentru aslgurarea utilit ă tifor necesare oblectividul de investitii 

Cheituidi pentru asigurarea utilit ă tilor necesare 2. 	
o 

1 	l
biectIvului de investitli 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 0[11)8111a pentru prolectare ş i asistenta hă hnic ă . 

3.1 

Studli 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.1.1. Studil de teren 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.1.2. Report privind Impactul asupra mediulul 0,00 0,00  0,00 0,00  op) 0,00 

3.1.3.  Alta  studll speclfice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentatil-suport ş i cheltdieli pentru 

obtinerea de avize, acardurl ş l autorizatii 
9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 

3.3 Expertizare tehnic ă  18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 3.420,00 21.420,00 

3.4 
Certiticarea porformantei energetics ş i auditui 
energetic al cl ă diriler 

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00 

3 .6 Prolectare 1.667.000,00 0,00 0,00 1.667.000,00 316.730,00 1.483,730,00 

3,6.1. Tema' de prolectare 0,00 0,00 0, 0p 0,00 0,00 0,00 

3.6.2. Studiu de prefezalailitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.3. Studlu de fezabilitateidocumentatio de 

avizare a lucr ă rflor de Interventli ş i deviz general 
50,000,00 3,00 3,00 00.000,00 17.100,00 107.100,00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
ohtinerli avizelodacordurlloriautorlzatillor 

3,000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00 

3.5.6. Verificarea tehnlc ă  de calitate a proiectului 
tehnic 81 a detaidlor de executie 

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2.660,00 16.050,00 

3.5.6. Proiect tahnic si detalli de executle 1.560.000,00 0,00 0,00 1,560.000, 00  206.400,00 1.856.400,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

3.7 Consultant ă  141.500,00 141.500,00 0,00 141.500,00 26.885,00 168.385,00 

3.7.1. Managementui contractulul de executie 132.000,00 132.000,00 0,00 132.000,00 26.080,00 167.080,00 

3.7.2. Auditul financier 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 1.805,00 11.305,00 

3 . 8  Asistent ă  tehnica 373.400,00 274.562,00 0,00 373.400,00 70.946,40 494.346,00 

3.8.1. Asistentă  tehnic ă  din partea prolectantutul 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 38.000,00 238.000,00 

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucr ă rllor 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 24.700,00 154.700,30 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 

fazele incise in programut de control al 

iocră rilor de executle, avlzat de c ă tre 
inspectoratul de Stat in Constroctii 

70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 

3,0,2, Dirigen te de lender 173,400,00 74.652,00 0,00 173.400,00 32,946,00 206.346,00 

Total capitol 3 2.342.100,00 422,062,00 0,00 2.342.100,00 943.251,00 2.786.351,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de haze 

4.1 Constructii ş i instalatii 34.961.262,26 28.298.396,39 10.087.240,72 45.048.492,97 8.669.213,66 63.607.706,63 

4.2 
Monte] utilaje, echiparnente tehnologice ş i 
functionale 

53.072,17 53.072,17 15.910,10 71.990,27 13.678,15 85,668,42 

4.3 
Wale, echipamente tehnologice ş l functIonale 
care necesită  montaj 

5.893.059,22 5.893.059,22 2.100.538,71 7.993,597,93 1.5116.802,61 9.512.500,54 

4.4 
UM*, echipamente tehnologice ş lfunctionale 
care nu necusit ă  montaj ş i echipamente de 

transport 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 

4.5 Dotă rl 19729.404,40 19.729.404,40 7.032.735,55 26.762.143,95 5.084.807,35 31.846.951,30 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

Total capitol 4 60.636.788,04 53.973.932,18 19.239.537,07 79.873.325,11 16.176.501,77 95.062.826,88 

CAPITOLUL 6 Alta cheltuieli 

5.1 Organizers de ş antier 393.250,36 170.287,87 60.700,78 463.951,14 86,250,72 540.201,86 

6.1.1. Lucră ri de construcIll ş l instalatii aferente 
organiză rii cis ş antier 393.250,36 170.287,87 30.700,78 463.951,14 86.250,72 540,201,86 
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III 

5.1.2, Cheltuieli conexe orgeniz ă rii ş antierolul 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

Miell 424.1577,10 225.107,47 0,00 424.577,10 0,00 424.877,10 

5.2,1. Comisioanela 51 dob ă nzlie aferente 
creditulul b ă rcit finantatoare 0,00 9,09 0,00 0,30 0,00 0,90 

Cota aferent ă  I SC  pentru controlul celit ă til 
It:cradle( de constructll 181.297,20 56.690,21 0,00 181.297,20 

IRE 

0,00 

9,00= 

181.297,20 

5,2.3. Cote aferent ă  ISC pentru controlul statalui 

in amenatarea teritorit ă ui, urbanism 51 pentru 
autorizarea lucr ă rilor de constructii 

085iX  11.318,04 0,00 

6,2.4. Cote aferent ă  Casei Soclale a 

Constructorllor - CSC 
181.297,20 = 0,00 181.297,20 

.11=1:1 

0,00 

0,00 

181.297,20 

IIIE= 
5.2.6. Taxe whit acorduri,avize conforme si 

autorizatla de construireidesflintare 25.823,26 0,00 

5 ' 3  
Cheltuieli diverse 51 neprev ă zute 
(0.10%1.21.31.423.63.5,4)  

579.839,35 579.839,35 106.801,94 Illen: 130.461,85 817.103,14 

5.4 CheltuieS1 pentru informare ş  } publicitate 8.400,00 8.400,00 0,00  0 .400,00 1.596,00 9.996,00 

Total capitol 5 1.409.166,81 486Ą. 167.502,7211M= 218.308,86 1.791.978,10 

CAPITOLUL 6 	Cheituiell pentru probe tahnologice 51 taste 

6,1 Preg ă tirea personalulul de exploatare 0,00 0,00 %pc 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tohnologice ş i teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00  

TOTAL GENERAL 06,236,920,86  05 .379.628,07 19.407.039,79 84.643.960,64 16.999.915,87 100.643,876,52 

din care: C+1111  (1.2+1.3+1,4 +2+ 4.1+4.245.1,1)  36.259.440,78  20.521.75643  10.166.869 59 46.426.300,37 8.1321997 07 55.247,297,46 

Data  elaborkii: 

ANTREPRE  NOR  BENEFICIAR/ INVESTITOR 



Anexa nr.2 
la Hotă rarea C7 Ialcanita nr. 	din 	2023 

DEVIZ GENERAL CALCULAT DUPA APLICAREA FORME...El DIN O.U.G. 47 privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectii ,Tdtd do investitii 

"CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URCENŢĂ  SLOBOZIA" JUDETUL IALOMITA 

N e r.rt 
Denumiren capitolclor ş i a subcapitelor 

de cheltuirli 

Valonrea ajustatg ( inclus iv T.V.A) Defalcate pe some de finantare 

Total VaIoare aj ustritli 

ilinclu ş iv T.V.A) 

ca din 	re 

din fonduri de la hugetul de 

Vat 
din lineup-we tie In bugle]. local Bocci local/ Buget de stat 

RON RON RON 

1 2 3 = 4 + 5 4 5 6 

CAPITOLUL11 	Cheltuleil pentru ohtinei•ea si arnenjnrea terenului 

1.1 Ohtintren terenulni 0,00 0,00 0,00 Buget local 

1.2 Atnenaiarea terenului 0,00 0,00 0,00 Buget local 

1.3 

Atnenagiri peniru protectin ntediului ş i 

aduccrea lereutdui  In stares initialil 
1.013,720,54 0,00 1.013.720,54 Buget local 

1.4 

CheItuieli 505100 relocarea/protectia 

utilitglilor 
0,05 0,00 	. 0,00 Buget local 

TOTAL CAP1TOLUL 1 1,013.720,54 0,00 1,013.720,54 Buget local 

CAP1TOLUL 2 Cheltuieli pentru asignrorea utilitiltitor rioce ş are obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru a ş iguraren Iran -0111ov 

necesare obiectivului de investitli  
0,00 0,00 

0,00 ' 
Bugei de stat 

TOTAL CANTOLUL 2 0,00 0,00 0,00 Buget de stet 

CAP1TOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ş i a ş i ş tenin teltnicri 

3.1 

Studii 11.900,00 0,00 11,900,00 Bagel local 

3. 1.1..Stuclii de teren . 11.900,00 0,00 11,900,00 Buget local 

3.12. Raport priviad hutment asupra 

inedhilid .. 	.. 	. 
0,00 0,00 000 Buget local 

3.1 ..3.'Alte ş tudii specifice 0,00 0,00 0,00 Buget local 

3.2 

Docuidettistil-snport helicitiRicli pen ro 

obtfite'roa de hvize, acorduri ş i 

autarizalli 	. 	' 	' 

9,200,00 . 0,00 9..200,04 Boget local 

3.3 Bxpertizare telinicii 21.420,00 0,09 21.420,00 Bagel local 

Certillcarea pe .rforalnutet ene)getice ş i 

auclittil energetic al clgdirilor 
3.570,00 0,6o 3.570,00 Buget local 

3.5 Proiectare . ' 1.983.730,00 1.856.400,00 127.330,00 Buget de stat/Baget local 

3,5.1, Tering de proiectare 0,00 0,00 0,00 Bagel local 

3,5.2.  Studio de prefezahilitate 10,00 0,00 0,00 Buget local 

3.5.3. Studiu de 

lezabilitateidoeurnentatie (lc evict -ire a 

Incehrilor de interventii: ş i deriz general 
. 	. 

107.100,00 0,00 107.100,00 Buger local 

3.5.4. Docurnentaiiile tehnice necesare 

in vederea obtinerii 

an i&C Is Riacordutitor/autori0051110 I' 

3.570,00 0,00 3.570,00 Buget local 

3.5.5, Verificarea tehulek de calitate is 

pruiectolui tehnic ş i a detaliilor de 

executie 

16,660,00 0,00 16,660,00 Buget de stet 

3,5.6. Proiect tehnic si detalii de 

eiecutie 
1.856.400,00 1.856.400,00 0,00 Buget de stet 

3.6 Organizarta procedurllor de achizitie 142300,00 ' 	 0,00 142.800,00 Buget local 

3.7 Consultant-A 168.385,00 0,00 168,385,00 Bagel local 

3.7.1. hlanagernentul eontractralui de 

excels tic 
157.080,00 0,00 157.080,00 Rage local 

3.7.2. Auditul financiar 11.305,00 0,00 11.305,00 Bagel local 

3.8 Asisten I tehnicg 444.346,00 0,00 444.346,30  Bunt local 

3.8.1. Asisiculll tehnic8 din parten 

prolectantulni 
238.000,00 0,00 238.005,00 Buget local 

3,8.1.1. pc perioada de execulle a 

lucrgrilor 
154,700,00 0,00 154.700,00 Bagel local 

3.8,1.2. pentru participarea 

proiectantului la lonely inclose To 

prograinul de control al luertirilor de 

execnric, avizat de clitre in ş pectoratul 

de Slat in Constructii 

' 

83.300,00 0,00 83.300,00 Buget local 

3,8.2. Dirigentie de sander 206346,00 0,00 206.346,00 Buget local 

TOTAL CAPITOL 3 2.785.351,00 1.856.400,00 928.951,00 Bagel de stat/ Bucet local 



BENEFIC1AR 
UATJUDELUL IALO 

'411. 

CAPI l'OLUL 4 Chelliii0li pentru investitia de butt 

4.1 Comte netii si instalape  53.007.706,63  30.605.125,20  23.001561,43  Buget ele s atIduget local 

4.2 
Montaj tedlajc. cchlperibente 

telumeogice si fun ctionale 
85.668,42 85.660;42 0,00 Bagel de stat 

4,3 
Utilaje, echipamente tennologire 91 

funclonale care necesit ş  mental 
9,512.500,54 9.512.500,54 0,00 Bagel de s tat 

4.4 

titilaje, echipamente tehnologice ş t 

functionale care nu neccsitheboural si 

echiparnente de transport 

0,00 0,00 0,06 Buget de slat 

4,5 Dotilri 31.846.951 30 31.846 951,30 0,00 Btiget ele slat 

4,6 Active accorporale 0,00 0,00  9,00 B get de stal 

TOTAL  CAPITOL 4 95,052.826 88 72.050.245,45 23.002.581,43 Buget dc stat 

C 	PITOLUL 5 Alto cheltuieli 

5,1 Organezure de whet 540.291,66 540.201,86 0,00 Bee et de stab' Bagel local 

5,1.1. Lucriri de coustruelii ş i instal:4H 
a female organizarii de ş antier 

540.201,86 540.201,86 0,00 Bagel dc stal 

5.1.2 .  Cheltuieli conexe organizarir 

sontierului 
0,00 0,00 0,00 Bugot local 

5.2 Comisioanc C ol, Woe, costul creditetlai 
424,677,10 0,00 424,677,10 Buget 10C.Ri 

5.2,1, Comisioantle ş i cloblinzile 

nfeeente creditului bitncii finanlatoare 
0,00 0,00 0,00 Bugct local 

5,2,2. Cola aferenta I SC  pentru 

controlut calititil [marl:tor de 

constructr ii 
181.297,20 0,00 181.297,20 Buget local 

5,2.3. Cola aferendi 1SC pentru 

conirolulstatului iu umenajarea 

teritoriului, urbanism si.peotru  

autorizarca lucraritor de construclii 

36.259,44 0,00 36.259,44  Bagel local 

5.2.4. Cola aferenta Casei Sociale a 
101.97,20 

Coustruitorilar -.CSC 	
2 0,00 g 

 
181,297,20  Bagel local 

5.2,5. Taxe pentru ncorduri,aveze 

confect-nest autorizatin de 	. 	 25,823,26 
eonsimeirc/desliintare :  

ap 25.823,26 Buget local 

6.3 Clteltuieli diverse ş t tocpi'cviionto 	 8 7 103,14 385.867,25 431.235,89 Bagel de stat/ Buget lava 
•  Cheltilieli pentru Mformare st 	 - 

publicitate 	
9.996,00 0,00 9.996,00 Buget local 

Total capitol 5 r---- 	1.791.97 6. 10 926.069,11 865.908,99 Bunt de stat! Bagel local 

CAPITOLL1L 6 	Cheltuicii pentru probe tehnologme ş  teste 

6.1 Preghleen personblului  do  exploatere 	 0,00  0,00 ROG fSuget local 

6.2 Probe tehnologice si toste 	 0,00 0,00 0,00 Buiget  Local 

Total capitol  6 	 0,00 0,00 9,00 Buget local 

TOTAL GENERAL 	 100.643.876,52 74.832.714,56  25.911.101,96  .Bugot de stater Buget local 

din rare; C+31 (L2+1,3+1.4 +2+ 4. 1+4.2+5,1,11 	 55.247.297,45 31.230,995,48 24.016.301,97  'Bagel de stat( Buget local 

TOTAL GENERAL 
buget stat 74.832.714,56 

buget local 25.811.1(496 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă ră re privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor 
indicatori tehnico -economici actualizati, faza execu ţ ie lucră ri, cu aplicarea coeficientilor de 

ajustare, conform prevederilor Ordonantei de Urgent(' a Guvernului nr. 47/2022, pen tru 
obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din Cadrul 

Spitalului Judetean de Urgen ţă  Slobozia" 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune actualizarea devizului general ş i a 
principalilor indicatori tehnico — economici, cu aplicarea coeficien ţ ilor de ajustare prev ă zu ţ i in 
contract, prin aplicarea formulei de ajustare consfin ţ ită  in contract, pentru obiectivul de investi ţ ii 
„Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Judelean de Urgen ţă  Slobozia" 

Realizarea Obiectivul de investi ţ ii este inclus in lista obiectivelor finan ţ ate prin Programul 
National de Dezvoltare Local ă  Etapa II ş i finanţ at conform contractului de finan ţ are nr. 
1257/20.02.2018 incheiat de Jude ţul Ialomiţ a cu Ministerul Dezvolt ă rii Lucră rilor Publice ş i 
Administra ţ iei. 

Prin flotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 130/28.06.2022 s-au aprobat devizul 
general actualizat, ş i a principalilor indicatori tehnico-economici , faza execu ţ ie lucră ri, cu 
aplicarea coeficien ţ ilor de ajustare, conform prevederilor Ordonan ţ ei de Urgen ţă  a Guvernului nr. 
47/2022, pentru obiectivul de investi ţ ii „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului 
Judetean de Urgent ă  Slobozia" 

In anul 2021 a fost semnat acordul contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 ş i contractul 
nr.16943/2021-N/14.07.2021 privind proiectarea ş i execuţ ia de lucră ri la obiectivul de investi ţ ii 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia". 

Avand in vedere prevederilor art.12 alin (4) din Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea in 
aplicare a Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare local, republicat, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, dup ă  incheierea 
contractelor de achizi ţ ie, precum ş i a actelor adi ţ ionale la acestea dac ă  este cazul, beneficiarii 
actualizeaz ă  corespunz ă tor devizul general, îl aprob ă  prin hotă rare de consiliu local/jude ţ ean ş i îl 
transmit Ministerului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Administraţ iei, insoţ it de contractele de 
achizi ţ ii publice ş i actele adi ţ ionale, după  caz. 

Pentru a se tine seama de once cre ş tere sau diminuare a costului materialelor pe baza c ă ruia 
s-a fundamentat pre ţul contractului, a fost elaborat ă  Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 
47/2022 prin care au fost aduse modific ă ri maj ore in ceea cc prive ş te ajustarea pre ţ urilor aferente 
contractelor de achizi ţ ie public'ă , in func ţ ie de evolu ţ ia indicelui de cost in construc ţ ii total. 

După  intrarea in vigoare a Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernului nr.47/2022 prin care au fost 
aduse modific ă ri maj  ore in ceea ce prive ş te ajustarea pre ţurilor aferente contractelor de achizi ţ ie 
publică , Plenul Consiliului Jude ţean Ialomi ţ a a adoptat Hot ă rarea nr. 130/28.06.2022, prin care a 



fast actualizat devizul general, inclusiv principalii indicatorii tehnico-cconomici, pc baza formulei 
polinomiale de ajustare. Cu toate acestea, valoarea restului de executat s-a constatat c ă  a fast 
determinat ă  eronat, motiv pentru care a fast necesar ă  actualizarea devizului general ş i implicit a 
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului. De asemenea, durata de realizare a fast 
mă rit ă  Cu 67 de zile. 

În raportul direc ţ iei de specialitate i anexele 1 si 2 sunt detaliate datele privind obiectivul de 
elementele de legalitate, precum Si noile valori, actualizate, ce stau la baza propunerii 

spre aprobare a proiectului de hot ă rare privind aprobarea devizului general actualizat, ş i a 
principalilor indicatori tehnico-economici actualiza ţ i pentru obiectivul de investi ţ ii „Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia". 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Redactat, 
Ion Liliana 
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RAPORT 

proiectul de hottirtire privind aprobarea Devizului General actualizat si a principalilor indicatori 
tehnico-econontici actualiza ţi, faza execu ţ ie lucrdri, en aplicarea coeficien ţ ilor de ajustare, 
conform prevederilor Ordonan ţei de Urgen ţ il a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de 
investi ţ ii "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitaltdui Jude ţ ean de Urgen ţ d Slobozia" 

Avă nd in vedere: 

Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 130/28.06.2022 privind aprobarea devizului general 
actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza execu ţ ie lucră ri, cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare, confporm prevederilor Ordonan ţ ei de Urgentă  a Guvemului nr. 
47/2022, pentru obiectivul de investi ţ ii "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului 
Jude ţean de Urgentii Slobozia" judgui lalomi ţ a 
- Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Local ă  cu 
modifică rile  i  completă rile ulterioare. 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modific ă rile  i  completă rile 
ulterioare. 
- Acordul Contractual nr. 16941/2021-L/14.07.2021 ş i contractul nr. 16943/2021- N/14.07.2021 

privind servicii de proiectare pentru expertizare tehnica, intocmire proiect tehnic, detalii de 
executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) 
aferente obiectivului de investitii, documentatie tehnic ă  demo/are, asistentă  tehnică  din partea 
pro iectantului vi executia lucră rilor, inclusiv lucră ri de desfiintare, în cadrul proiectului: 
„Construirea blocuhti operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, judel 
Ialomita". 
- Prevederile art. '10  aim.  (6) din Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea in aplicare a OUG nr. 
28/2013 conform c ă rora:  în  vederea incheierii contractului de finantare multianual , pentru 
obiectivele de investitii in continuare, Consiliul Jude ţ ean lalomita, in calitate de beneficiar trebuie 
să  transmită  Ministerului Dezvolt ă rii Regionale  i  Administra ţ iei Publice (actual M.L.P.D.A) 
documente care să  prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat ş i/sau devizul general 
pentru lueră rile rest de executat, defalcate pe categorii de lucră ri ş i categorii de cheltuieli, hotararea 
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualiza ţă , hotă rdrea Consiliului jude ţ ean de 
asigurare a finanţă rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţ eaz ă  de la bugetul de stat prin 
program, prev ă rzute la art. 8  aim.  (3) din Ordinul mai sus amintit, precum ş i contractele de achizi ţ ii 
publice, inclusiv actele adi ţ ionale incheiate. 
- Prevederile Ordonan ţ ei de Urgen ţă  nr. 47/14.04.2022 articolul 3 alin (1) cu modific ă ri1e 
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complet ă rile ulterioare. 
"Ajustarea stabilit ă  conform prevederilor prezentei ordonante de urgent ă  se realizeaz ă  

exclusiv pentru restul r ă mas de executat/furnizat/prestat la data intr ă rii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgentă , pă nă  la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucr ă rilor prev ă zute 
in acordurile-cadru/lucr ă rilor de intretinere ş i reparatii curente/reparatillor capitale ş i efectuarea 
reeeptiei la terminarea lucr ă rilor, potrivit prevederilor legate in vigoare la data efectu ă rii receptiei, 
pană  la furnizarea integral ă  receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor 
contractuale, ş i, respectiv, pan ă  la receptionarea documentatiilor tehnieo-economice aferente 
serviciilor de proiectare studii de fezabilitate ş i/sau proiecte tehnice, care includ ş i studiul 
geote_hnic, pentru infrastructura de transport de interes national, potrivit prevederilor contractuale, 
ca urmare a unei solicit ă ri justificate din partea contractantului." 

- Solicitarea Antreprenorului - SC CONTRUCŢ II ERBASU SA prin adresa nr. 
3057/19.05.2022 inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 1331612022-Q120.05.2022, 
privind ajustarea pretului contractului de achizitie public ă  corespunz ă tor OUG nr. 47/ 2022 in 
conformitate cu Acordul contractual nr. 16941/2021-L/14.07.2021, Contractul nr. 1694372021- 
N/14.07.2021, subclauza 48.8. valoarea contractului va Ji ajustată  pentru a tine seama de once 
crestere sari diminuare a costului rezultat din modificarea legii (inclusiv adoptarea unor legi noi 
abrogarea leg//or existente) publicate ulterior Datei de Referintă  care il va afecta pe Antreprenor 
în indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor contractului. 
Conform Ordonantei de Urgen ţă  a Guvernului nr. 47/2022 cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare, in vederea ajust ă rii se utilizeaz ă  urmă toarea formula.: 

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ ICC data de referinta+(p+a)] 
wide: 
-  V reprezint ă  valoarea ajustată  a solicită rii de plaid 
-Vo  reprezintă  valoarea solicită rii de plată  conform preturilor prevă zute in oferta care a 

stat la baza incheierii contractului/acordului-cadru 
- a reprezintă  valoarea procentuală  a plă tii in avans determinată  ca raport dintre valoarea 

avansului prirnit i nerestituit/nejustificat ş ipreţ ul contractului 
- p reprezintă  valoarea procentuală  a profitului determinată  ca raport dintre valoarea 

profitului exprimată  valoric ipreţ ul contractului, 
- ICC,reprezintă  indicele de cost in construclii total aferent 	solicită rii de plată , 
- ICCdata referin0 reprezintă  indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare date i-

limită de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente 
realiză rii achizitiei directe. 

Restul de executat precum i ajustarea aferent ă  acestuia a fost aprobat prin Hot ă rarea 
Consiliului Judetean nr. 130/28.06.2022 cu aplicarea OUG nr. 47/2022. Ulterior s-a constatat 
faptul c ă  valoarea total ă  a investitiei stabilit ă  prin Actul Aditional nr. 2/27.12.2021 la contractul de 
fmantare nr. 1257/20.02.2018 a fost ad ă ugată  valoarea ajustă rii calculat ă  in mod eronat pentru 
restul de executat, respectiv 77.168.959,66 + 21.472.925,23 = 98.641.884,89 lei cu TVA, fund 
stabilită  valoarea investitiei Cu ajust ă ri aferente. 

Avă nd in vedere cele mai sus mentionate, se impune actualizarea Devizului General cu 
recalcularea restului de exec -atat ş i implicit ajust ă ri aferente precum ş i a principalilor indicatori 
tehnico economici actualizati ai obieetivului de investrlii "Construirea hlocului operator din 
cadrul spitalului judetean de urgenţ li Slobozia" judeful Ialotnita. 

Astfel, urmare a recalcul ă rii restului de executat (din care au fost eliminate valorile 
aferente liniilor 3.4; 3.5.4 ş i 3.8.1 din Devizul general ş i decont ă rile prev ă zute In Certificatele de 
plat ă  nr. 1 - 9) prin aplicarea formulei prev ă zute de OUG nr. 47/2022 Cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, rezult ă : 
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63.665.904,40 — 206.000 - 9.315.684,35 = 54.144.220,05 lei fă ră  TVA 
Vo = 54.144.220,05 lei Ara TVA 
a = 0 

p = 1,6836% valoarea procentualcr a profaului stabitio prin AA nr. 6/09.11.2022 la contractul de 
executie nr. 16943/2021-N/14.07.2021 
ICC„= 184,9 indicele de cost in constructii oferent restului de executat lana decembrie 2022 
ICCdala referinta 	135,7 indicele de cost in constructii total aftrent Zuni' anterioare dalei-limitei de 
depunere a ofertei (limo ianuarie 2021) 
Va  =  V0  x ((1-p-a) x ICCn/ ICC data de referintii + (p + 

V„ = 54.144.220,05 x [(1 — 0,016836 — 0) x 184,9/135,7 + (0,016836 + 0)] 
Va = 73.444.457,90 lei lard' TVA. 

Valoarea ajustclrilor oferente restului de exec war = 19.300.237,85 lei la care se adaugii 

ajustarea liniei 5.3 din devizul general, respectiv 106.801,94 lei rezultand o ajustare totalei de 

19.407.039,79 lei feirli TVA. 
Totodat ă , urmare aprob ă rii Dispozi ţ iei de $antier nr.1 din 2022 ş i in completare Dispozi ţ iei 

de ş antier nr. 2 din 2022 —Instala ţ ii Sanitare, prin care se solicit ă  executarea unor lucr ă ri 

suplimentare mention ă m cd linia 5.3 din cadrul Devizului General in valoare de 324.258,19 far ă  
TVA, va fi suplimentat ă  cu valoarea de 362.383,10 fă ră  TVA, astfel valoarea total ă  rezultat ă  va fi 
de 686.641,29 lei fă ră  TVA (817.103,14 lei Cu TVA). 

Prin urmare, valoarea total ă  a investi ţ iei cu ajustă ri este de 84.643.960,64 lei f ă ră  TVA 
respectiv 100.643.876,52 lei cu TVA din care: 

• C+M = 55.247.297,45 lei cu TVA 

• Durata execu ţ iei 25 luni i 7 zile 
Faţă  de cele mai sus mentionate, propunem spre aprobare Devizul General rezultat in urma 

recalcul ă rii valorilor lucră rilor ajusta.te conform OUG 47/2022, cu modific ă rile i completă rile 
ulterioare, inclusiv Devizul General defalcat pe surse de finan ţare buget de stat/local ş i a 
principalilor indicatori tehnico economici actualiza ţ i ai obiectivului de investi ţ ii "Construirea 

blocului operator din cadrul spitalului judeţ ean de urgen(ei Slobozia" jude ţ ul lalomita. 

Director executiv adjunct, 
Maria Ra STANCIU 

$ef serviciu, 
asile 

intocmit, 
Carmen Tă nase 
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