ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi şi a valorii totale a proiectului
„Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice
(Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 1337/17.01.2022 al Direcției
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională,
precum și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice și contractul de finanțare
nerambursabilă nr. 4132/17.04.2019, cod SMIS 125292, raportul Serviciului
juridic nr. 1852/25.01.2022, a comisiilor de specialitate,
în baza art. 7 alin. (6), art. 10 și art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 44, art. 45, art. 46
alin. (1), art. 47, art. 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi art.
196. alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii
publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul
Dolj”, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și
stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul
Craiova, județul Dolj”, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă actualizarea valorii proiectului „Creșterea eficienței
energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str.
Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, în cuantum de 13.672.018,07 lei,
inclusiv TVA.
Art.4. Se aprobă contributia proprie in proiect a Unitatii Administrativ
Teritoriale Judetul Dolj, in valoare de 8.910.072,33 lei , inclusiv TVA,
reprezentand contributia la cheltuieli eligibile de 97.182,57 lei si la cheltuieli
neeligibile de 8.812.889,76 lei.
Art.5. Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi
cheltuite în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea
de Management a programului.
Art.6. Sumele necesare cofinanţării activităților implementate în continuare
de către Consiliul Județean Dolj, precum si a cheltuielilor neeligibile vor fi
asigurate din bugetul Judeţului Dolj pentru anul 2022.
Art.7. La data adoptării prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârile Consiliului Județean nr.194/30.08.2018 și nr. 30/28.02.2019.
Art.8. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei.
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PREŞEDINTE
DORIN COSMIN VASILE

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Mecu
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a valorii
totale a proiectului
„Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str.
Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”
Proiectul proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice
(Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj” se află în implementare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice, cod
SMIS: 125292.
Contractul de finantare nr. 4132/17.04.2019 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
şi Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, valoarea totala a proiectului fiind de 13.222.316,94
lei.
Aferent valorii inițiale a proiectului, a fost emisa hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico
economici in conformitate cu devizul general la faza DALI, respectiv pentru o valoare totala de
13.222,31 mii lei , din care C+ M = 8.393,14 mii lei, inclusiv TVA.
In urma procedurii de achizitie publica, a fost incheiat cu SC TEAM WORLD CONSTRUCT SRL, contractul
de lucrari nr.87/15.12.2020, in valoare de 9.189.759, 38 lei, fara TVA.
Ca urmare, a fost actualizat bugetul proiectului, conform contractului sus-menționat, actualizat la
semnarea contractului de lucrari, este defalcat după cum urmează:
NR.
CRT.
I

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

a.
b.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferentă
Valoarea totală eligibilă

II

Contribuția proprie, din care:

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferentă

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferentă

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

VALOARE (LEI)
12.503.165,41
7.644.037,10
4.859.128,31
7.741.219,67
97.182,57
7.644.037,10
4.761.945,74

Pe parcursul implementării proiectului, valoarea contractului de lucrări a fost suplimentata pe baza
unor dispoziții de șantier, încadrându-se in indicatorii tehnico-economici si valoarea aprobata a
bugetului.

In luna august 2021 a fost adoptata OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin
ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție
publica/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2021. In
baza acestui act normativ, valoarea contractului de lucrări se actualizează cu suma estimata de
982.229,12 lei, fără TVA, respectiv 1.168.852,66 lei cu tva, reprezentând ajustarea aferenta restului de
executat.
Drept urmare, noua valoare a contactului de lucrări, urmare a ajustarii OG 15/2021 este in suma de
11.056.750,65 lei, fără tva, respectiv 13.157.533,27 lei cu tva.
Corespunzător, a fost modificat devizul general al investiției de către Proiectant, rezultând
următoarele valori (conform anexei 1):
Valoare investiţie, fără TVA
- Din care C+M, fără TVA
Valoare investiţie, inclusiv TVA
-Din care C+M, inclusiv TVA

Deviz iniţial august 2018
11.123,57 mii lei
7.053,05 mii lei
13.222,31 mii lei
8.393,13 mii lei

Deviz actualizat ianuarie 2022
11.501,48 mii lei
8.474,86 mii lei
13.672,02 mii lei
10.085,08 mii lei

In consecința, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la valoarea actuala.
Urmare a acestor modificări, se va modifica valoarea contractului de finanţare nerambursabilă
astfel:
NR.
CRT.
I
a.
b.
II
a.
b.
III

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a cererii de finanțare,
din care:
Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA
aferentă
Valoarea totală eligibilă
Contribuția proprie, din care:
Contribuția solicitantului la cheltuieli
eligibile, inclusiv TVA aferentă
Contribuția solicitantului la cheltuieli
neeligibile, inclusiv TVA aferentă
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

VALOARE INIŢIALĂ (LEI)

VALOARE ACTUALIZATĂ
(LEI)

12.503.165,41

13.672.018,07

7.644.037,10

8.812.889,76

4.859.128,31

4.859.128,31

7.741.219,67

8.910.072,33

97.182,57

97.182,57

7.644.037,10

8.812.889,76
4.761.945,74

Ca urmare, această creştere totala trebuie asumata de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul
Dolj pe parcursul implementării proiectului. In conformitate cu Ordinul 2050/30.12.2021 dupa
aprobarea actului aditional corespunzator la contractul de finantare nerambursabila, se vor solicita
parțial la rambursare sumele aferente ajustării.
Mentionam ca pentru proiectul aflat in derulare, a fost contractat un credit bancar pentru asigurarea
contribuției proprii inițiale a Consiliului Județean Dolj, suma suplimentara care trebuie asigurata prin
bugetul local in anul 2022 pentru asigurarea sumelor suplimentare aferente OG 15, fiind de 449.702,33
lei.
Ca urmare, propunem aprobarea valorii actualizata a indicatorilor Tehnico-economici, conform anexei
2, precum si prevederea in bugetul anului 2022 a sumei aferente suplimentarii in baza OG 15/2021 in
valoare de 1.168.852,66 lei, cu TVA.
Anexăm, proiectul de hotărâre şi anexele Devizul general actulizat si indicatorii tehnico-economici
actualizați.
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Băluţă
Întocmit,
Manager financiar
Andreescu Maria

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 1852/25.01.2022
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului
”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2)
situată în str. Tabaci, nr. 1, municipiul Craiova, județul Dolj”
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului ”Creșterea eficienței
energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr.
1, municipiul Craiova, județul Dolj”, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a
constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor
tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului ”Creșterea eficienței
energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1,
municipiul Craiova, județul Dolj”
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),
în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
- art. 7 alin. (6), art. 10 și art. 15 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1) , art. 47, art. 48 și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului
juridic: nu este cazul.
4 ) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
Avizat
Șef Serviciu Juridic,
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier juridic,
Cristian Buzata

