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PROIECT DE HOTARARE NR: 
privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii finantat prin 

Pro gramul National de Dezvoltare Locale: „Construirea Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia", cu aplicarea coeficientllor de ajustare, conform 

O.U.G. nr. 47/2022 cu modifk ă rile í complet ă rile ulterioare 

Consiliul Juderean lalomira, 
Avă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	-*:‹3  /2023 -  k  din 'e'2_.-03.2023  al 

Pre5edintelui Consiliului Juderean lalomira, 
Exam/nand: 
- Hotararea Consiliului Juderean lalomira nr. 131 din 28.06.2022 privind aprobarea 

cofinanră rli pen tru obiectivul de investirii finanrat prin Programul National de Dezvoltare 
Locală  „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Juderean de Urgenr ă  Slobozia", 
cu aplicarea coeficienri(or de ajustare, conform 0.U.G. nr. 47/2022; 

- Hotă ră rea Consiliului Juderean lalomira nr. 	 din 	.2023 privind 
aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici 
actualizari, faza execurie lucră ri, Cu aplicarea coeficienrilor de ajustare, conform 
prevederilor Ordonanrei de Urgenră  a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investirii 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Juderean de Urgen ţă  Slobozia"; 

- acordul contractual nr.16,941/2021-04.07.2021 ş i con tractul nr.16.943/2021- 
N/14.07.2021 privind proiectarea i execuria de lucr ă ri la obiectivul de investirii „Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Juderean de Urgenr ă  Slobozia", cu modific ă rile 
ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr. 	/2023 -  '7"-   din  f22-  .03.2023 at Direcriei 
Investirii Servicil Pub/ice; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional& protecria mediului 5i turism; 

Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.03.2023 al Comislei economico - 
financiare 5i agriculture', 

În conformitate cu 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) 51 alin. (3) lit. f) din Ordonanra de Urgenr ă  a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanrei de Urgenră  a Guvernului nr. 28/2013 pen tru aprob area 
Programului national de dezvoltare local& cu modifica rile si complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului  Vice prim - ministrului Dezvolt ă rii Regionale ş i Administrarlei 
Pub/ice nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanrei de Urgenr ă  a 
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Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local ă , 
republicat, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvolt ă rli Regionale, Administratiei Pub/ice si 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei objective/or  de investilli si 
sumele alocate acestora pen tru finantarea Programului national de dezvoltare 
pen tru judetul lalomita, în perioada 2017 — 2020, 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

prevederile Ordonantei de Urge* Guvemului nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind 
ajustarea preturilor contractelor de achizitie public ă /contractelor sectoriale/ contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr, 57/2019 
privind Coclul administrativ, cu modific ă rile 51 completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprobei cofinantarea obiectivului de investitli finantat prin Pro gramul 
National de Dezvoltare Local ă  „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgentă  Slobozia", cu aplicarea coeficientilor de ajustare, conform 0.U.G. nr. 47/2022 cu 
modifică rile i completarile ulterioare, cu suma 25.811.161,96 tel cu TVA, din care: 

a) 1.862.023,56 lei cu TVA, reprezint ă  cheltuieli efectuate pan ă  la data de 20.03.2023; 
b) 23.949.138,40 lei cu TVA, suma necesară  pentru finalizarea investitiei. 

Art.2 Suma specificată  la art. 1 va fi prev ă zută  în bugetul general al judetului 
lalomita. 

Art. 3 Prezenta hotă ră re devine obligatorie 5i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. 4 Cu data intră rii In vigoare a prezentei hot ă rari se abrog ă  Hotă reirea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 131 din 28.06.2022 privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de 
investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Local ă  „Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia" , cu aplicarea coeficientilor de 
ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022. 

Art. 5 Prin grija Secretarului General at Judetului lolomi ţ a, prezenta hotar ă re va fi 
comunicată  Ministrul Dezvoltă rii, Lucră rilor Pub/ice si Administratiei, directiilor de 
specialit ate implicate, Institutlei Prefectului —Judetul urmand a fi publicat ă  pe site-
u/ Consiliului Judetean lalomiţ a, sectiunea "Monitorul Oficial at Judetului ". 

PREY EDINTE, 	 AVIZAT , 
Seeretarul General al Adetului Ialomita 

MARIAN PAVEL 	 Adrian Robert IONESCU 

dlOc 
TE 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotă reire privind aprobarea cofinant ă rii pentru obiectivul de investitii finantat 

prin Pro gramul National de Dezvoltare Locală  „Construirea Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia", cu aplkarea coefkientilor de ajustare, 

conform O.U.G. nr. 47/2022 Cu modificeirile si completeirile ulterioare 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune privind aprobarea aprobarea 
cofinantă rii pentru obiectivul de investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Local ă  
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozian, cu aplicarea 
coeficientilor de ajustare, conform 0.U.G. nr. 47/2022. 

Prin Hoteirarea Consiliului Judetean lalomita nr. 131 din 28,03.2022 a fast aprobat ă  
cofinantarea pentru obiectivul de investi ţ il finantat prin Programul National de Dezvoltare 
Locală  „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia", cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022. 

Acest obiectiv de investirii este finanrat de la bugetul de stat prin Programul national de 
dezvolrare locale" si de la bugetul judetean, jar din analiza efectuat ă  actualizarea devizelor a 
rezultat o crestere atat a cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de la bugetul de stat, cat ş i o 
modificare a cheltuielilor neeligibile care va fi suportat ă  de la bugetul juderului. 

Urmare actualiză rii devizului general si a principalilor indicator' tehnico-economici ai 
proiectului, se impune si actualizarea cotelor de cofinanrare (cheltuieli neeligibile în cadrul 
proiectului) rezultate Fn urma aplic ă rii coeficienrilor de ajustare aplicati pen tru restul de 
executat, conform prevederilor Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 47/2022 cu modifică rile 
si completă rile ulterioare. 

În  raportul directiei de specialitate sunt detaliate elementele care stau la baza propunerii 
spre aprobare a proiectului de hot ă rare, în ceea ce priveste structura valorii contributiei 
financiare a judetului lalomita la realizarea obiectivului, cheltuielile efectuate, precum ş i a 
cheltuielilor eligibile. 

Constatand că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean lalomito adoptarea hot ă rarii in forma 5i continutul prezent ate Fn protect, 

PRE$EDINŢ E5---  
MARIA  

Redactat, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 
Ia proiectul de hoteiriire privind aprobarea cofinantiirii pentru obiectivul de investitiifinan ţ at prin 
Programul National de Dezvoltare Localii "Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgentei Slobozia", cu aplicarea coeficientilor de ajustare, confirm 0.U.G. nr. 47/2022 cu 
modific ă riie ş i compktarile ulterioare 

Avand in vedere: 

Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 130/28.06.2022 privind aprobarea devizului general 
actualizat ş i a principalilor indicatori tehnico-economiei actualiza ţ i, faza execu ţ ie lucr ă ri, Cu 
aplicarea coeficien ţ ilor de ajustare, confporm prevederilor Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernului 
nr. 47/2022, pentru obiectivul de investi ţ ii "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgentă  Slobozia" 
- Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 131/28.06.2022 privind aprobarea cofinan ţă rii pentru 
obiectivul de investi ţ ii finan ţ at prin Programul National de Dezvoltare Local ă  "Construirea 
blocului operator din cadrul Spitalului Judelean de Urgentei Slobozia",  cu aplicarea coeficien ţ ilor 
de ajustare, conform QUO 4772022 cu rnodific ă rile i complet ă rile ulterioare 

Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Local ă  cu 
modific ă rile ş i complet ă 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 obrinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) 
aferente obiectivului de investitii, documental:1'e tehnică  demolare, asistentcl tehnicei din partea 
proiectantului 	executia iucră rilor, inclusiv lucre'tri de desiiintare, 	cadrul 
proiectului: „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, 
judel Ialomita". 
- Prevederile art. 10 alin. (6) din Ordinul nr. 1851/2013 privind punerea in aplieare a QUO nr. 
28/2013 conform c ă rora: in vederea ineheierii contractului de finan ţ are multianual , pentru 
obieetivele de investi ţ ii in continuare, Consiliul Jude ţ ean Ialornia, in calitate de beneficiar trebuie 
să  transmit ă  Ministerului Dezvolt ă rii Regionale i Administraţ iei Publice (actual M.L.P.D.A) 
documente care s ă  prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat ş i/sau devizul general 
pentru luer ă rile rest de executat, defalcate pe categorii de luer ă ri i categorii de cheltuieli, 
hotararea de aprobare a indicatorilor tebnico-economici actualiza ţ i, hotă rdrea Consiliului jude ţ ean 
de asigurare a finan ţă rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan ţ eaz ă  de in bugetul de stat 
prin program, prev ă rzute la art. 8 aim. (3) din Ordinul mai sus amintit, precum i contractele de 
achizi ţ i publice, inclusiv actele adi ţ ionale ineheiate. 
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- Prevederile Ordona.n ţ ei de Urgenţă  nr. 47/14.04.2022 articolul 3 alin (1) Cu modific ă rile 
completă rile ulterioare. 

"Ajustarea stabilitd conform prevederilor prezentei ordonante de urgent ă  se realizea exclusiv 
pentru restul Minas de executat/furnizat/prestat la data intrdrii in vigo are a prezentei ordonante de 
urgent, pand la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucr ă rilor prevdzute in acordurile-
cadru/lucrarilor de intretinere ş i reparatii curente/reparatiilor capitale ş i efectuarea receptiei la 
terminarea lucr ă rilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectu ă rii receptiei, pand la 
furnizarea integral ă  ş i receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor contractuale, 
ş i, respectiv, pan ă  la receptionarea documentatiilor tehnico-economice aferente serviciilor de 
proiectare studii de fezabilitate ş i/sau proiecte telanice, care includ ş i studiul geotehnic, pentru 
infrastructura de transport de interes national, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei 
solicit ă ri justificate din partea contractantului," 
- Prevederile Ordonantei de Urgentd nr. 47/14.04.2022 articolul 5 alin (4) Cu modificdrile ş i 
completatile ulterioare. 
"Solicită rile prevdzute la aim. (3) se pot depune de e ă tre beneficiarii programelor nationale doar 
dupd utilizarea unui procent de eel putin 85% din valoarea alocat ă  prin contractele de finantare." 

Actul Adi ţ ional nr. 2/3267/10.12.2022 la contractul de finantare nr. 1257/20.02.2018 prin care 
se stabile ş te alocarea finant ă rii din bugetul de stat in sumd totald de 74.832.714,56 lei cu TVA 
pentru realizarea obiectivului de investitii "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului 
Jude  ţ ean de Urgenţ a Slobozia". 

Devizului general faza executie lucr ă ri, care cuprinde ajustarea restului de executat conform 
OUG 47/2022 cu modificarile ş i complet ă rile ulterioare se actualizeazd, jar valoarea totald a 
investitiei devine 100.643.876,52 lei cu TVA. Astfel, valoarea cofinant ă rii, pasnă  la momentul 
rambursdrii de la bugetul de stat este de 25.811.161,96 lei cu TVA, din care: 

a) 1.862.023,56 lei cu TVA, reprezint ă  cheltuieli efectuate pand la data de 20.03.2023 
b) 23.949.138,40 lei cu TVA, suma necesar ă  pentru finalizarea 

Fati de cele mai sus mentionate, propunem spre aprobare cofinantarea pentru 
obiectivul de investitii "Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenti Slobozia". 

Director executiv adjunct, 
Mariana ST NCW 

intocmi , 
Carmen Tdnase 
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