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PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind aprobarea modificării şi completării Hotărării Consiliului Judeţean nr. 181/23.06.2021 privind
aprobarea proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi»şi a
cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean laşi,
Avănd în vedere:
igS
a Preşedintelui Consiliului Judeţean laşi la proiectul
- Referatul de aprobare nr.
de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 181/23.06.2021
privind aprobarea proiectului «Tnchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani,
judeţul laşi» şi a cheltuielilor legate de proiect;
c•--emis de către Direcţia Proiecte şi
6
Raportul de specialitate nr.
Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean laşi;
Adresa nr. 23447/19.07.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean laşi sub nr.
29424/19.07.2022, prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
laşi transmite Nota de fundamentare nr. 23458/19.07.2022 de solicitare a modificării
Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 181/23.06.2021 privind aprobarea proiectului
«Inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi» şi a cheltuielilor
legate de proiect;
Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 181/23.06.2021 privind aprobarea proiectului
«inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi» şi a cheltuielilor
legate de proiect;
Proiectul «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi» din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de
proiect, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectiv specific 8.3 — Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte
P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C — Apel 3, în cuantum de 4.840.610,89 lei (inclusiv TVA);
Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 182/ 23.06.2021 prin care au fost aprobate
STUDIUL DE FEZABILITATE completat cu elemente specifice din documentaţia de avizare
a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii:
REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE,
DIN GRĂDINITĂ ÎN CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU
DIZABILITAŢI „SPERANŢA", în cadrul proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Sf.
Nicolae" Paşcani, judeţul laşi»
Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 183/ 23.06.2021 prin care au fost aprobate
STUDIUL DE FEZABILITATE şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii:
CONSTRUIRE ŞI DOTARE CASA TIP FAMILIAL CTF 1, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI

ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI, JUD. IAŞI în cadrul proiectului «INCHIDEREA CENTRULUI
REZIDENTIAL „SF. NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI>>;
semnat Contractul de Finanţare nr. 782611.07.2022 incheiat între Direcţia Generală de
şi
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi
Administraţiei Publice 1n calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020
Sud-Est,
cod
SMIS
2014
+:
Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională
151145;
Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Judeţene
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
Acordul de Parteneriat cu Romănia, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 20142020;
Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 193/21.12.2004 privind Trifiinţarea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
H.G.nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 10 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, care a intrat in vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la revizuirea,
ori de cite ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuţiei obiectivului de
prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor
Intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră in componenţa lucrărilor de construcţiimontaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Dispoziţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul competenţelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrative:
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.
181/23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae"
Paşcani, judeţul laşi» din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia prin în vederea finanţării
acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectiv specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte : P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C —Apel 3, după
cum urmează:
1. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă valoarea totală a proiectului «Inchiderea Centrului Rezidential „St Nicolae"
Paşcani, judetul laşi» din cadrul DGASPC laşi în cuantum de 6.807.894,80 lei (inclusiv
TVA)."
2. Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Se aproba contribuţia proprie în proiect în valoare de 2.062.953,72 lei (inclusiv TVA), din
care 1.967.283,91 lei (inclusiv TVA) reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, iar 95.669,81 lei (inclusiv TVA) reprezintă contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului «inchiderea Centrului Rezidential „St Nicolae" Paşcani, judetut laşi» din cadrul
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Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protectia Copilului la şi, in vederea finanţării acestuia
în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate şi sociale."
3. La Art. 3 se introduce alin.(2) cu următorul cuprins
„(2) Cheltuielile efectuate cu elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiile de fezabilitate
aferente CTF1 şi CTF 2, respectiv Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru al
treilea obiectiv de investiţii, in valoare de 57.120,00 lei cu TVA, reprezentănd contribuţia
Fundaţiei Hope and Home for Children Romania (HHC Romania), nu sunt incluse în finanţarea
solicitată şi nu vor face obiectul unei rambursă ri."
Art.11. Celelalte prevederi ale Hotărării Consiliului Judeţean nr. 181/23.06.2021 privind
aprobarea proiectului «Tnchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi»
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi şi a cheltuielilor
legate de proiect, în vederea finanţării acestuia prin în vederea finanţării acestuia prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, Obiectiv specific 8.3 — Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul
vulnerabil: copii, apelul de proiecte : P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C —Apel 3, rămăn neschimbate.
Art. III. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Economică
din cadrul Consiliului Judeţean laşi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului laşi.
Art IV Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituţia Prefectului Judeţului laşi,
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean laşi şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului laşi.
oştinţa publică a prevederilor prezentei hotărări va fi asigurată de către
Art.V. Aducerea la
compartimentele d spăcialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atribuţii in acest sens.
Dată astăzi,

2022

PR ŞE INTE
Cos el LEXE
Vizat pentru legalitate
SECRETARUENERAL AL JUDETULUI
Lăcrămi ar VERNICA DASCALESCU

RECŢIA JURIDI
Dicesecuf
(.;Gabriela AL GULESEI

Suspne proiectul de hotarăre.
D.G.A.S.P.C.
Director General ION Florin

SERVICIUL JURIDICCONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cone. jr. Simona DRAGOMIR
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2022:
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotără re pentru modificarea şi completarea Hotărărb

Consiliului Judetean laşi nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea proiectului
«Inchiderea Centrului Rezidential „Sf. Nicolae" Paşcani, judetul laşi
şi a cheltuielitor legate de proiect

Prin Nota de fundamentare nr. 23458/ 19.07.2022, înregistrată la Consiliul Judetean laşi cu
nr. 29424/ 19.07.2022, Directia Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi
(D.G.A.S.P.C. laşi) a soţicitat modificarea şi compIetarea Hotărării Consiliului Judetean laşi nr.
181 /23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Inchiderea Centrutui Rezidential „Sf. Nicolae"
Paşcani, judetul laşi» şi a cheltuielibr legate de proiect.
Astfel, prin hotărărea sus-mentionată s-a aprobat Proiectut «inchiderea Centrului Rezidential
„Sf. Nicolae" Paşcani, judetul laşi" din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protectia
Copilului laşi şi a cheltuielibr legate de proiect, în vederea finanţărli acestuia prin Programut
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale,
Obiectiv specific 8.3 - Creşterea gradutui de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii,
apelul de proiecte : P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C - Apet 3, în cuantum de 4.840.610,89 lei (inclusiv
TVA).
În data de 11.07.2022 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 7826 între Directia
Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi şi MinisteruI DezvoItării Regionate şi
Administratiei Pubţice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 şi
Organismut Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS 2014 +: 151145.
În vederea implementării proiectului ccÎnchiderea Centrutui Rezidential „Sf. Nicotae"
Paşcani, judetul laşi» în termenul aprobat, respectiv 31.12.2023 şi pentru a evita anularea
procedurflor de achizitie publică, se impune actualizarea indicatorilor devingui şi a indicatorilor
tehnico-economici înainte de lansarea proceduritor de atribuire a contractelor, ca urmare a
fluctuatiilor mari de pret a materiatelor de constructii de la momentul întocmirii Studiului de
fezabilitate şi pănă la semnarea contractului de finantare.
Urmare a actualizării devizelor generale şi a indicatorilor tehnico-economici, propun spre
aprobare Plenutui Consiliutui Judetean laşi proiectut de hotărâre privind modificarea şi

comptetarea Hotărării Consitiutui Judeţean laşi nr. 181 / 23.06.2021 privind aprobarea proiectului
«inchiderea Centrului Rezidential „Sf. Nicotae" Paşcani judetut laşi» şi a cheltuielilor Legate
de proiect, astfel:
- Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă valoarea totală a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae"
Paşcani, judeţul laşi» din cadrul DGASPC laşi în cuantum de 6.807.894,80 lei (inclusiv TVA)."
- Art. 3 se modifică/ se completează şi va avea următorul cuprins:
„(/) Se aproba contribuţia proprie în proiect în valoare de 2.062.953,72 lei (inclusiv TVA),
din care 1.967.283,91 lei (inclusiv TVA) reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, iar 95.669,81 lei (inclusiv TVA) reprezintă contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi» din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Social ă şi Protecţia Copilului laşi, în vederea finanţării acestula
în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructuril
de sănătate şi sociale."

Se introduce un nou alineat, care va avea următorul. cuprins:
„(2) Cheltuielile efectuate cu elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiile de
fezabilitate aferente CTF1 şi CTF 2, respectiv Studiu( de fezabilitate completat cu elemente
specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru al treilea obiectiv de investi ţii, în valoare de 57.120,00 lei cu TVA,
reprezentănd contribuţia Fundaţiei Hope and Home for Children Romania (HHC Romania), nu
sunt incluse în finanţarea solicitată şi nu vor face obiectul unei rambursări."

Ini
Preş
Cost
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărăre pentru modificarea şi completarea Hotărării Consiliului
Judetean laşi nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Închiderea
Centrului Rezidential „Sf. Nicolae" Paşcani, judetul laşi» şi a cheltuielilor legate de
proiect

Prin Nota de fundamentare nr. 23458/ 19.07.2022, înregistrată la Consiliul Judetean laşi cu
nr. 29424/ 19.07.2022, Directia Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copitului laşi
(D.G.A.S.P.C. laşi) a solicitat modificarea şi completarea Hotărării Consitiului Judetean laşi nr.
181 /23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Inchiderea Centrului Rezidential „Sf. Nicolae"
Paşcani judetul laşi» şi a cheltuielilor legate de proiect.
Astfel, prin hotărărea sus-mentionată s-a aprobat Proiectul «inchiderea Centrului Rezidential
„Sf. Nicolae" Paşcani judetul laşi" din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protectia
Copilului laşi şi a cheltuielilor legate de proiect, 1n vederea finantării acestuia prin Programul
Operational Regional 2014.2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale,
Obiectiv specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociate, grupul vulnerabil: copii,
apelul de proiecte : P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C - Apel 3, în cuantum de 4.840.610,89 lei (inclusiv
TVA), defalcat pe următoarele componente aprobate prin:
- Hotărărea Consiliutui Judetean laşi nr. 183/ 23.06.2021 - au fost aprobate STUDIUL DE
FEZABILITATE şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii: CONSTRUIRE ŞI DOTARE
CASĂ TIP FAMILIAL CTF 1, IMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL
PAŞCANI, JUD. IAŞI ÎN CADRUL PROIECTULUI «INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL „SF.
NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI»;
- Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 184/ 23.06.2021 - au fost aprobate STUDIUL DE
FEZABILITATE şi indicatorii tehnico-economici la obiectivuI de investitii: CONSTRUIRE ŞI DOTARE
TIP FAMILIAL CTF 2, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂTI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI,
JUD. IAŞI ÎN CADRUL PROIECTULUI «iNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENŢIAL „SF. NICOLAE"
PAŞCANI, JUD. IAŞI»;

- Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 182/ 23.06.2021 - au fost aprobate STUDIUL DE
FEZABILITATE completat cu etemente specifice din documentatia de avizare a lucrărilor de
interventii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: REABILITARE,
MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE ŞI SCHIMBARE DESTINATIE, DIN GRĂDINITĂ ÎN CENTRU DE ZI
DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂTI „SPERANTA", ÎN CADRUL PROIECTULUI
«INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL „SF. NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI».
În data de 11.07.2022 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 7826 între Directia
Generată de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 şi
Organismut Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS 2014 +: 151145.
În vederea implementării proiectului «Inchiderea Centrului Rezidential „Sf. Nicotae"
Paşcani, judetut laşi» în termenul aprobat, respectiv 31.12.2023 şi pentru a evita anularea
procedurilor de achizitie pubtică, se impune actualizarea indicatorilor devizutui şi a indicatorilor
tehnico-economici Inainte de lansarea procedurilor de atribuire a contractelor, ca urmare a
fIuctuatillor mari de pret a materialetor de constructii de la momentul întocmirii Studiului de
fezabilitate şi pănă la semnarea contractutui de finantare.
Studiul de fezabilitate aferent CTF1 şi CTF 2, respectiv Studiul de fezabilitate completat cu
etemente specifice din documentatia de avizare a Iticrărilor de interventii şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru al treilea obiectiv de investitii au fost elaborate în luna februarie
2021, cu preturi estimate de Ia acea dată, iar în prezent acestea nu mai sunt sustinute de
realitate, motiv pentru care este imperios necesară actuatizarea devizelor generale în vederea
implementării în bune conditii a proiectului sus-mentionat. Precizăm faptul că termenul de
implementare a proiectului este data de 31.12.2023, fără posibilitatea de prelungire utterioară.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de etaborare şi
continutul-cadru al documentatillor tehnico-economice aferente obiective4or/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, Devizul generaI se actualizează prin grija beneficiarutui
investitiei, ori de căte ori este necesar.
Urmare a actualizării devizelor generale şi a indicatorilor tehnico-economici, propunem
supunerea şi aprobarea în Plenut Consiliului Judetean laşi a modificării şi completării Hotărării
Consitiutui Judetean laşi nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Inchiderea
Centrului Rezidential „Sf. Nicolae" Paşcani, judetul laşi» şi a cheltuielilor legate de proiect,
astfeL•

- Art. 2 se modifică şi va avea următoruI cuprins:
„Se aprobă valoarea totală a proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae"
Paşcani, judeţul laşi din cadrul DGASPC laşi fn cuantum de 6.807.894,80 lei (inclusiv TVA)."

- Art. 3 se modifică/ se completează şi va avea următoruI cuprins:

„(1) Se aproba contribuţia proprie în proiect in valoare de 2.062.953,72 lei (inclusiv TVA),
din care 1.967.283,91 lei (inclusiv TVA) reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, iar 95.669,81 lei (inclusiv TVA) reprezintă contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului «inchiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae” Paşcani, judeţul laşi» din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi, în vederea finanţării acestuia
în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate şi sociale."

Se introduce un nou atineat, care va avea următorul cuprins:
„(2)

Cheltuielile efectuate cu elaborarea documentatiei tehnico-economice (Studiile de

fezabilitate aferente CTF1 şi CTF 2, respectiv Studiul de fezabilitate completat cu elemente
specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru al treilea obiectiv de investi ţili, în valoare de 57.120,00 lei cu TVA,
reprezentănd contribuţia Fundaţiel Hope and Home for Children Romania (HHC Romania), nu
sunt incluse în finanţarea solicitată şi nu vor face obiectul unei rambursări."

Fundamentarea propunerilor s-a reatizat având în vedere următoarete acte normative:
- prevederite Legii nr. 273/ 2006 privind finantete publice tocale, cu modificărite şi
completările ulterioare;
- HG 907/ 29.12.2016 privind etapete de elaborare şi continutut cadru al documentatillor
tehnico-economice aferente obiectivetor/proiectetor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Anexăm următoarete documente:
- Hotărărea ConsIbului Judeţean laşi nr. 181/ 23.06.2021 privind aprobarea proiectului
«inchiderea Centrului Rezidentiat „Sf. Nicotae" Paşcani, judeţul laşi» şi a chettuietitor tegate
de proiect;
- Devizut General at obiectivutui de investiţii «inchiderea Centrului Rezidentiat „Sf. Nicotae"
Paşcani, judeţul laşi», actuatizat ta 18.07.2022.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Îmi

asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalitătii,
in solidar cu 7ntocmitorul Înscrisului

Şef Serviciu,
Marius TANASE
asum in totalitate responsabilitatea core tf tudinii
şi legalităţii, in solidar cu intacmiterul n

7

intocmit,
Cristian Corodescu
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corec itudinea
şi legalitatea intocmirii acestui ins soficial
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind modificarea hotărârii 181 /23.06.2021
pentru:
Aprobarea proiectului "inehiderea Centrului Rezidential "Sf. Nicolae" Paşcani, judetul
laşi" şi a cheltuielilor legate de proiect

Prezentare investitie
Prin Hotărârea nr. 181/23.06.2021 s-a aprobat Proieetul "inchiderea Centrului Rezidenţial
"Sf. Nieolae" Paşcani, judeţul laşi" din cadrul Diregiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului laşi, in vederea finamării acestuia prin Progamul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 — Investiţiile
in infrastrueturile sanitare şi sociale eare contribuic la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile in ceea ec priveşte starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială prin
imbunătăţirea accesului la servicille sociale, culturale şi dc recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la servictile prestate de comunităţile locale, Obiectivul specilic 8.3 — Creşterea adului de
acoperire cu servicii sociale, gup vulnerabil: Copii, apelul dc proiecte : P.O.R.2020/818.418.31C in
cuantum de 4.840.610,89 lei (inelusiv TVA), defaleat pe umnitoarele componente aprobate prin:
- Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr. 183/23.06.2021 au fost aprobate STUDIUL DE
FEZABILITATE şi indicatorii tehnieo-ceonomiei la obiectivul dc investiţn: „CONSTRUIRE SI
DOTARE CASA TIP FAMILIAL CTF 1, IMPREJMUIRE SI RACORDURI UTILITATI,
SITUATA IN MUNICIPIUL PASCANI,JUD. IASI IN CADRUL PROIECTULUI
„INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL «SF. NICOLAE» PASCANI, JUD. IASI"
- Hotărârea Consiliului Judetean laşi nr. 184/23.06.2021 au fost aprobate STUDIUL DE
FEZABILITATE şi indicatorii tebnieo-ceonomiei la obicctivul dc investăii: „CONSTRUIRE SI
DOTARE CASA TIP FAMILIAL CTF 2, IMPREJMUIRE SI RACORDURI UTILITATI,
SITUATA IN MUNICIPIUL PASCANI,JUD. IASI IN CADRUL PROIECTULUI
„INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL «SF. NICOLAE» PASCANI, JUD. IASI"

HotărMea Consiliului Judetean lasi nr. 182/23.06.2021 au fost aprobate : STUDIUL DE
FEZABIL1TATE completat cu elemente specifice din documentaţia de avizarc a lucrărilor dc
interventii ş i a indicatorilor tehnieo- economici la obiectivul de investitii: „REABILITARE,
MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SI SCHIMBARE DESTINATIE, DIN
CRADINITA IN CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU
DIZABILITATI „SPERANTA", IN CADRUL PROIECTULUI „INCHIDEREA
CENTRULUI REZIDENTIAL SF. NICOLAE PASCANI", JUD. IASI
in data de 11.07.2022 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 7826 intre - Direcţia
Gencrală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 1aşi şi Ministcrul Dezvoltării Regionale şi
Administraţ iei Publice in calitate dc Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 şi
Organismul Intermediar Agenţ ia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cod SMIS 2014 +: 151145.
in vederea implementării proiectului "inchiderea Centrului Rezidenţ ial "Sf. Nicolae" Paşcani,
judeţ ul laşi" in tennenul aprobat, respectiv 31.12.2023 şi pentru a evita anularea procedurilor dc
achizitie publica, se impune actualizarea indicatorilor devizului si a indicatorilor tehnico-economiei
inainte de lansarea proceduriilor in SEAP ca umiare a fluctuaţiilor mari de preţ a materialclor de
construcţii dc la momentul intoemirii Studiului de Fezabilitate şi pănă la semnarea contractului dc
finanţare.
Menţionăm că Studiul de Fezabilitate aferente CTF I şi CTF 2, respectiv Studiul de
fczabilitate completat cu clemente specifice din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii şi
a indicatorilor tehnico-economici al treilea obiectiv de investitii au fost elaborate in luna Februarie
2021 cu preţuri estimate de la acea dată iar in prezent aceastea nu mai sunt susţinute de realitate,
motiv pentru care este imperios necesar actualizarea devizelor generale in vederea implcmentării in
bune conditii a proiectului sus menţ ionat. Precizăm faptul că termenul de implementare a
proiectului este data dc 31.12.2023, fără posilbilitatc dc prelungire ulterioară.
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapelc de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectiveloriproiectelor de investitii tinantate
din fonduri pubtice, Devizul gencral se actualizcază prin grija beneficiarului investiţiei, ori de căte
ori este necesar.
Unnare a actualizării devizelor generale şi a indicatorilor tehnico-economici, se impun
unnătoarele modificări:
Art. 2 din Hotărârea nr. 181/23.06.2021 se moditică şi va avea unnătorul cuprins:
"Valoarea totală a proiectului inchiderea Centrului Rezidential "Sf. Nicolae"
Pascani, judetul lasi" este in cuantum de 6.807.894,80 lei (inclusiv TVA)."
2. Art. 3 din Hotărârea nr. 181/23.06.2021 se modifică Ise completcază şi va avea
următorul cuprins:
I.

(I) Se aproba contribuţia proprie in proiect in valoare de 2.062.953,72 lei (inclusiv
TVA) din care: 1.967.283,91 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor
eheltuielilor neeligibile ale proiectului, iar 95.669,81 lei (inclusiv TVA) reprezintă

contributia dc 2% din valoarea eligibilă a proieetului "inchiderea Centrului Rezidential
"Sf. Nicolae" Paşcani, judend laş i" din cadrul Directici Generale dc Asistenţă Socială
şi Protectia Copilului lasi, in vederea finamării acestuia in cadrul Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii dc sănătate
şi sociale.
(2) Cheltuielile efectuate cu elaborarea documentalici tehnico-economice (Studiile de
Fezabilitate aferente CTF1 ş i CTF 2, respectiv Studiul de fezabilitate completat cu
elemente specifice din documentatia de avizarc a lucrarilor de interventii şi a
indicatorilor tehnieo-economici pentru al treilea obiectiv de investitii) in valoare dc
57.120,00 lei cu TVA, rcprezentând contributia Fundaţ iei Hope and Home for
Children Romania (HHC Romania) nu sunt incluse în finamarea solicitată şi nu vor
face obicctul unci rambursări.
Avă ndu-se în vedere aspectelc mentionate anterior, va rugam sa analizati si sa aprobati
modificarea Hotărării Consiliului Judelean laşi nr.181/23.06.2021 pentru proiectul "inchiderea
Centrului Rezidential "Sf. Nicolac" Paşcani, judetul laşi".
Fundamentarea propunerilor s-a realizat avănd în vedere unnătoarele acte normative:
11, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantcic puhlice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. HG 907129.12.2016 - Hotărăre privind etapele de elaborare şi continutul cadru al
documentatfilor tehnico-economice aferente obiectivelorlproiectelor de investitii tinantate din
fonduri publice.
Anexăm unnătoarele documente:
-

Hotărărea nr. 81/23.06.2021
Deviz General al obiectivului de investitin "inchiderea Centrului Rezidential "Sf.
Nicolae" Paşcani, judetul laşi" actualizat la 18.07.2022;
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HOTĂRÂREA nr. 181
privind aprobarea Proiectului "inchiderea Centrului Rezidential "Sf. Nicolae"
Paşcani, judetul laşi" şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judetean Iaşi;
Avănd 1n vedere:
- Nota de fundamentare nr. 20956/11.06.2021, Mregistrată la Consiliul Judeţean
laşi cu nr. 19790/11.06.2021, a Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia
laşi) prin care a solicitat aprobarea Prolectului "inehlderza
Copilului laşi
Centrului Rezidenţial "St Nicolae" Paşcani, judeţul laşi" şi a cheltuielilor legate de
proiect;
- Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, inregistrat sub nr,
20318 din 16.06.2021;
Raportul de specialitate nr. 20320/16.06.2021 Intoemit de Direcţia Juridică;
- Legea nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi competările ulterioare:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- 1 lotarărea Consiliului Judeţean laşi nr. 217/29.07.2020 privind aprobarea
depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020. in vederea inchiderii Centrului Rezidenţial "Sf. Nicolae" din cadrul
Centrului de Servicii Sociale "Sf. Nicolae", Paşcani, judetul Iaşi şi dezvoltării de servicii
sociale in comunitate;
- I lotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 42/24.02.2021 privind încheierea
conventiei de asociere dintre Consiliul Judeţean laşi, Fundaţia 1 lope and Home for
Children Romănia şi Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului laşi in
vederea inchiderii Centrului Rezidenţial "Sf. Nicolae- din cadrul Centrului de Servicii
Sociale "St Nicolae" Paşcani, judeţul Iaşi;
- 1 lotărarea Consiliului Judeţcan laşi nr. 87/31.03.2021 privind aprobarea Planului
de inchidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi, din cadrul
Direcţici Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi:
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- Avizul emis de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu
Copii şi Adoplii nr. 7328/17.03.2021:
- Ghidul solicitantului POR 2014 - 2020;
- Prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarilc şi completările ulterioare;
- Avizcle comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţcan Iaşi din data de 22
iunie 2021:
- Votul exprimat de către consilicrii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judelean
laşi in cadrul şedin(ei ordinare a Consiliului Judelean laşi din data de 23 iunie 2021 şi
consemnat in proccsul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi -Pentrtr;
in temeiul art. 196, alin. (1), 1it. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu moditlearile şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Proiectul "inchiderea Centrului Rezidenţial "Sf. Nicolae"
Paşcani, judelul laşi" din cadrul DGASPC laşi şi a cheltuielilor legate de proiect în
vcderea finanţ arii acestuia prin Programul Operaţ ional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate şi sociale", Obiectiv specific 8.3.
grupul vulnerabil: copii, apelul de
"Creş terea gradului de acoperire cu servicii
proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C — Apel 3,
Art. 2. Sc aprobă valoarea totală a Proiectului inchiderea Centrului Rezidential
"Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul laşi' din cadrul DGASPC Iaşi in cuantum de 4.840.610.89
lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contributia proprie in prolect in valoare de 95.669,81 lei
reprezentănd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (0 lei) cât şi a
contributiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (95.669,81 lei), reprezentănd
cofinantarea Proiectului "inehiderea Centrului Rezidential "Sf. Nicolac Paşcani. judetul
laşi" din cadrul DGASPC laşi,
Art. 4. Sumele rcprezentând eheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementarii Proiectului "Inehiderca Centrului Rezidential "Sf. Nicolae" Paşcani,
judelul laş i" pentru implementarea acestuia in condilii optime se vor asigura din bugetul
propriu al Unitătii Administrativ Teritoriale a Judemlui laş i prin Consiliul Judelean laşi.
Art. 5. Se vor asigura toatc resursele fmanciare necesare implementării proiectului
1n conditiile rambursarii/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
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Art. 6. Se imputerniceşte domnul lon Florin să semneze toate actele necesare şi
contractul de finantare in numele Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protectia
Copilului laşi.
Art. 7. Prevederile prezentei Hotărări vor fi duse la indeplinire de Directia
Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului laşi şi de Directia Economică din
cadrul Consiliului Judetean laşi.
Art. 8. (1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată 1n copie Instituţ iei Prefectului
Judeţului laş i. Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Directiei Economice din cadrul
Consiliului Judetean laş i. precum ş i Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia
Copilului laşi.
(2) Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei Hotărări va fi
asigurată de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean laşi, cu
atributii in acest sens.
Dată astăzi: 23 iunie 2021

CONTRASEN1NEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămifara Vernică-Dăscălescu
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Proiectent

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL
Str. Primaveril, nr. 28, Botosanl
J22128312019, RO 27399915
„INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL SF. NICOLAE PASCANI", MUN. IASI
BenefIclar : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de InvestIGI:
„INCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL
SF. NICOLAE PASCANI", MUN. IASI

Nr.

Denurnima capitolebr sl subrslMobbrtle chenwel

1

2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
1,1
1,2
Amenajarea terenului
Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenuluiS sterea
1,3
Cheltuieli pentru reicc.areerprotecilie ualilalilor
1,4
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentn, asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investigi
2
Cheltuieli cu utilitalile
CAPITOLUL 3
Chelluieli pen ru proiectare si asistenta tehnica
3,1
Studil
3.1.1. Studii de teren
31.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte sludii specifice
DocumenM111.suport si cheltulell pentru oblIneree de evize, scorduri si
3,2
eutortzepl
3,3
Expertlzare tehnIcl
1,4
Certificarea performenţer energetice rt I eudeul energefic al cladldlor
3,5
Prolectare:
3.5 1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitaterclocumentatie de avizare a lucrărilor de
interventil şi deviz general
3 5.4. Documentatiile tehnice necesare 1n vederea obtinerii
avizelorlacordurilor/ autorizatelor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilar de
execuge
3.5.6. Proiect lehnic şi detalli de execuge
3,6
Organizarea proeedurilor de achizItie
3,7
ConsultanM
3.7.1. Managementul de proiect pentru obectivul de inveslitt
3.7.2. Auditul financiar
3,8
Asistentă tehrileă
3.8.1. Asistentă tehnic6 din partea protectantului
3.01.1. pe pedoada de executie a lucrărilor
3.8.1.7, penbv participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al luciarilor de executie, avizat de câtre Inspectoratul de Stat
1n Consiruclii
3.8.2. Dirigentie de şantier
TOTAL CAPROL 3

Valoare (fare TVA)

TVA

leI
3

lel

ValoaretInclusIv
TVA)
5

4

0,00
11.484,20
141.162,00
0,00

0,00
2.182,00
26.820,78
0,00

0,00
13.666,20
167.982,78
0,00

152.646 20

29.002,78

181.648 98

83.300,00

15.827,00

99.127,00

9.000,00

1.710,00

10.710,00

9.000,00
0,00
0,00

1.710,00
0,00
0,00

10.710,00
0,00
0,00

7.000,00
2.000,00
17.400,00
158.800,00

1.330,00
380,00
3.306,00
30.172,00

8.330,00
2.380,00
20.706,00
188.972,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29.000,00

5.510,00

34.510,00

10.500,00

1,995,00

12.495,00

19.500,00
99.800,00
0,00

3.705,00
18.962,00
0,00

23.205,00
118.762,00
0,00

40.210,08

7.639,92

47.850,00

25.210,08
15.000,00

4.789,92
2.850,00

30.000,00
17.850 00

67.800,00

12.882,00

80.682,00

12.000,00
6.000,00

2.280,00
1.140,00

14.280,00
7.140 00

6.000,00
55.000,00

1.140,00
10.602,00

7.140,00
66.402,00

302.210,08

57.419,92

359.630,00

3.512.815,67

667.434 98

4.180.250,65

2.401.508,93
274.610,00
836.696,74
0,00
0 00
0,00
0 00

456.28470
52.175,90
1513.972,38
0,00
0,00
0,(30

2.857.795 63
326.785,90
995.669,12
0,00
0,00
0,00
0,06

54.552,63

10.365,00

64.917,63

0,00

0,00

cLoci

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza
4,1
Constructll si Instalats
Obiectul nr. 1 - Modernizare si extindere imobil
Obiectul nr. 2 - Amenajari exterioare
Obiectul nr. 3 - Instalatil

4,2

Monter utilate tehnologIce si funceonale
Obiectul nr. 1 - Modernizare si extindere imobil

otop

Obiectul nr 2 - Arnenatan extencare
Obiectul nr 3 - Instalati.

4,3

4,4

4,5

Utilaje , echIpamente tehnlogice sl functlonale care necesIta montaj
Obiectul nr 1 - Modernizare si extindere imobil
Obiectul nr. 2- Amenajari exterioare
Obiectul nr 3 - Instalatz

Unlaja.EchIpamente tehnologice si functlonale care nu necesIta montaj si
echIpamente de transport
Obiectul nr. 1 - Modernizare si extindere imobil
Obiectul nr. 2 - Amenajari exterioare
Obiectul nr. 3 - Instalatit

Dotari
Obiectul nr 1 - Modernizare si extindere imobil
Obiectul nr. 2 - Amenajari exterioare
Obiectul nr. 3- Instalatil

4,6
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuteli
OrgartMare de santier
5,1
5.1.1 Lucrari de construcţit şi instalaţii aferente organdarit de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii sanherdui
ComIsloane, cote, taxe, costul creditului
5,2
5.2.1. Comisioanele şi dobănzile aferente creditutut băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrador de construcţii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrarlior de constructli
5.2.4. Cota aferenta Casel Sociale a Construdorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şl autorizaţia de construire/
destlinţare
Chettuiell cliverse si neprevatute
5,3
Cheltuiell pentru Informare şl publIaltate
5,4
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
Pregatirea personalutut pentru exploatare
6,1
Probe tehnologice si leste
6,2
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M (1.2 + 1.341.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
In preturi la iulie 2020
Data . 18 07.2022

0,00
54.552,63
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10.365,00
0 00
0,00
0,00
0,00

0,00
64.917,63
0,00
0,00
0,00
0,00

545.542,37
0,00
0,00
545.542,37
0,00
0,00
0,00
0,00

103.653,05
0,00
0,00
103.653,05
0,00
0,00
0,00
0,00

649.195,42
0,00
0,00
649.195,42
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714.365,73
714.365,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.827.276,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
135.729,49
135.729,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
917.182,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.095,22
850.095,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.744.458,89

43.500,00

8.265,00

51.765,00

43.500,00
0,00
67.814,95

8.265,00
0,00
0,00

51.765,00
0,00
67.814,95

0,00

0,00

0,00

19.234,07

0,00

19.234,07

3.846,81
19.234,07

0,00
0,00

3.846,81
19.234,07

25.500,00
240.000,00
15.000,00
366.314,95

0,00
45.600,00
2.850,00
56.715,00

25.500,00
285.600,00
17.850,00
423.029,95

0,00
0,00
0,00
5.731.747,61
3.846 814 49

0,00
0 00
0,00
1.076.147,19
730.894 75

0,00
0,00
0,00
6.807.894,80
4.577.709 24

1 euro = 4.844Iei
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8enefictar/Investtor,
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI IASI

