
 
                                                                                                                         Proiect 

Nr. 139 din 21.06.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din 

strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 271 din 22.12.2021 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.06.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 11386 din 21.06.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Botoşani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 de aprobare a Proiectului „Modernizare, 

extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 

121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11387 din 21.06.2022 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Buget-Finanţe, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi 

Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean 

Botoșani, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019 și Actul 

Adițional nr. 1, Anexa 1- Condiții specifice, Secțiunea I, Art. 8 Completarea Condițiilor generale cu 

privire la modificarea contractului de finanțare și în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în 

vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de 

achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 

2014-2020,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021, 

după cum urmează:  



„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” în cuantum de 11.530.558,21 lei (inclusiv 

TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală de 

4.891.057,23 lei (inclusiv TVA) din bugetul Consiliului Județean Botoșani, din care: 

a) 4.755.557,21 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului  

b) 135.500,02 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 

(inclusiv TVA) ”. 
 

Art. 2. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile vor fi incluse în bugetul 

județean aferent anului 2022. 

Art. 3. Se aprobă valoarea cheltuielilor cu care se ajustează contractul de lucrări nr. 2.538 din 

10.02.2021, care este în sumă de 404.239,15 lei fără TVA, respectiv 481.044,59 lei cu TVA inclus. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada 

Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

      PREȘEDINTE,                                  Avizat pentru legalitate: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Doina Elena FEDEROVICI               Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 
Nr. ______ din ________ 2022 



 

Nr. 11386 din 21.06.2022  

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 

Consiliul Judeţean Botoşani implementează, în baza contractului de finanțare nr. 4.202 

03.05.2019, proiectul „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada 

Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833, conform Contractului de finanțare nr. 4.202 din 

03.05.2019, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 

calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobată o valoare totală a 

proiectului în cuantum de 6.775.001,13 lei inclusiv TVA.  Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 

din 25.06.2020 a fost actualizată valoarea totală a proiectului (conform Proiectului Tehnic aprobat) 

fiind în cuantum de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA. 

În data de 10.02.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2.538, încheiat între 

U.A.T. Județul Botoșani și Asocierea S.C. Conest S.A. - S.C. Hospital Technical Solutions S.R.L., 

iar în data de 23.02.2022 a fost semnat contractul de execuție lucrări complementare nr. 3.798, în 

prezent lucrările fiind finalizate.  

Prin Actul Adițional 2 la contractul de execuție nr. 2.538 din 10.02.2021 s-a ajustat prețul la 

materiale pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15 din 2021, cu suma 

de 495.210,17 fără TVA (589.300.10 lei cu TVA inclus). Decontarea către constructor a ajustării de 

preț la materiale s-a aplicat la fiecare solicitare de plată din partea acestuia, pe întreaga perioadă de 

derulare a contractului de execuție lucrări.  

În data de 13.05.2022, executantul S.C. CONEST S.A. Iași a notificat Consiliul Județean 

Botoșani privind încheierea lucrărilor și a depus ultima solicitare de plată pentru contractul nr. 2.538 

din 10.02.2021.  

Conform Centralizatorului situației de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente 

lucrărilor executate este de 914.725,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 

lei, iar valoarea cu care trebuie ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, 

utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie 2021 și 

februarie 2022, este de 404.239,15 lei fără TVA respectiv 481.044,59 lei cu TVA inclus.  

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de 11.530.558,21 lei (cu TVA 

inclus), din care: 

- Valoare eligibilă este de 6.775.001 lei 

- Valoare neeligibilă este de 4.755.557,21 lei 

- Contribuția proprie a CJ Botoșani (2% din valoarea eligibilă) este de 135.500,02 lei. 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

PREŞEDINTE, 

Doina- Elena  FEDEROVICI 



 

    Direcţia Dezvoltare şi Promovare,                  Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,  

Direcției Investiții și Achiziții Publice,                                 Direcţia Buget- Finanţe, 

 

                                                       Nr.   11387 din 21.06.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

        Avizat, 

Administrator public al Județului 

           Cristian NISTOR 

 

    

Consiliul Judeţean Botoşani implementează proiectul „Modernizare, extindere, dotare a Unității 

de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833, conform Contractului 

de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul 

Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – 

Unități de primiri urgențe. 

În data de 03.05.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4.202 pentru investiția sus-

menționată, în prezent proiectul aflându-se în implementare.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobată valoarea totală a 

proiectului în cuantum de 6.775.001,13 lei inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 din 

25.06.2020 a fost actualizată valoarea totală a proiectului (conform Proiectului Tehnic aprobat) fiind în 

cuantum de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA.  

Execuția lucrărilor la acest obiectiv de investiție a fost realizată în baza contractelor nr. 2.538 din 

10.02.2021 și 3.798 din 23.02.2022. 

În data de 31 august 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 833, Ordonanța Guvernului nr. 

15 din 30 august 2021, cu dată de intrare în vigoare 3 septembrie 2021. 

Contractul de execuție lucrări nr. 2538/10.02.2021 nu a avut prevăzute clauze de ajustare în 

conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. (a) din Legea 98/2016, și nici posibilitatea de ajustare 

în baza prevederilor art. 12 alin (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, motiv pentru 

care au devenit incidente prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021.  



Astfel, S.C. CONEST S.A. a înaintat adresa nr. 5.422 din 08.09.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021, prin care a solicitat ajustarea valorii cheltuielilor cu 

materialele pentru restul rămas de executat din contract la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, cu 

suma de 495.210,17 fără TVA respectiv 589.300,10 lei cu TVA inclus. Această ajustare a fost aprobată 

prin HCJ nr. nr. 206 din 15.10.2021 și a fost inclusă în contract prin întocmirea actului adițional nr. 

2/18.433/21.10.2021.  

Precizăm faptul că decontarea către constructor a ajustării de preț la materiale s-a aplicat la fiecare 

solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări. Această ajustare 

va fi inclusă în contractul de finanțare printr-un act adițional, urmând ca partea aferentă lucrărilor 

eligibile să fie solicitată de la bugetul de stat printr-o cerere de rambursare, după aprobarea actului 

adițional, conform prevederilor Ordinului MDLPA nr. 2.050/30.12.2021 pentru modificarea și înlocuirea 

Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de 

achiziție publică de lucrări finanțate prin POR 2014-2020 . 

În data de 13.05.2022, executantul S.C. CONEST S.A. Iași a notificat Consiliul Județean Botoșani 

privind încheierea lucrărilor și a depus ultima solicitare de plată pentru contractul nr. 2.538 din 

10.02.2021, care include și suma aferentă ajustării de preț la materiale în baza O.G. nr. 15/2021. 

Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor executate este de 914.725,50 lei fără TVA 

la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 lei, conform Centralizatorului privind ajustarea 

materialelor aferente Situației finale de lucrări.  

Conform Centralizatorului situației de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor 

executate este de 914.725,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 lei, iar valoarea 

cu care trebuie ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de 

cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie 2021 și februarie 2022, este de 

404.239,15 lei fără TVA respectiv 481.044,59 lei cu TVA inclus.  

Menționăm faptul că, de la data semnării contractului de execuție lucrări (luna februarie 2021), 

indicele de cost în construcții pentru costul materialelor a crescut semnificativ de la 110,2 la 158,90 (luna 

februarie 2022 - ultimul indice publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de 

Prețuri). 

De asemenea, menționăm faptul că O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevede la art. 46 

faptul că, în cazul contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări 

prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021, pentru care contractanţii nu depun 

solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prevederile respectivei ordonanţe a Guvernului se aplică până la 

finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 281/02.12.2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, art. (14): „Determinarea preţului final al contractului se 

realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 



totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, 

însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin 

încheierea unui act adiţional la contract.”, se impune încheierea unui act adițional la contractul de lucrări 

nr. 2.538 din 10.02.2021 pentru determinarea prețului final al contractului, prin includerea ajustării de 

preț la materiale aferentă situației finale de lucrări.  

Astfel valoarea totală actualizată a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de 11.530.558,21 lei (cu TVA 

inclus), din care: 

- Valoare eligibilă este de 6.775.001 lei 

- Valoare neeligibilă este de 4.755.557,21 lei 

- Contribuția proprie a CJ Botoșani (2% din valoarea eligibilă) este de 135.500,02 lei. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

      

  Direcţia Dezvoltare şi Promovare                Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

      Director executiv,                                                     Director executiv, 

                     Otilia  MORUZ                                                       Amalia MARIAN 

                                               

 
 
 
       Direcția Investiții și Achiziții Publice                                 Direcţia Buget- Finanţe 

       Director executiv,                                                       Director executiv, 

   Antonela PĂTRAȘCU                                                        Magda DIDII 

 


