
 
                                                                                                                                Proiect 

         Nr. 273 din 20.12.2021 

 

 

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 și Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 22745 din 20.12.2021 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 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 22746 din 20.12.2021 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 și Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, 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 11.145.903,24 lei 

(inclusiv TVA). 

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

4.508.624,25 lei (inclusiv TVA) din bugetul Consiliului Județean Botoșani, din care: 

a) 4.373.169,55 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului  

b) 135.454,70 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. 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. 4. 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 ________ 2021 



 

Nr. 22745 din 20.12.2021 

 
 

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.  

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, prevede la Secțiunea 2.4 faptul că 

valoarea eligibilă maximă a unui cereri de finanțare  în cadrul apelului de proiecte, este de 1.500.000 Euro 

(6.837.000 lei, curs INFOREURO august 2017). 

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, din care 1.837.022,81 

lei reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA și 135.454,70 lei inclusiv TVA reprezintă contribuția proprie 

în proiect a Consiliului Județean Botoșani. 

În data de 10.02.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2538, încheiat între U.A.T. Județul 

Botoșani și Asocierea S.C. CONEST S.A. Iași și S.C. FOCALITY S.R.L. Iași, perioada de execuție a lucrărilor 

fiind 15.03.2021-15.03.2022.  

Având în vedere Notele de constatare precum și Dispozițiile de șantier întocmite de proiectantul 

lucrărilor și avizate de dirigintele de șantier, este necesară realizarea unor lucrări suplimentare care nu au fost 

incluse în contractul de lucrări inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii obiectului 

acestuia, și care sunt indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. 

Lucrările care au devenit necesar a fi executate, sunt în principal lucrări de instalații funcționale și 

instalații speciale de curenți slabi.  

Întrucât în devizul general al proiectului nu au fost cuprinse aceste cheltuieli suplimentare, este necesară 

includerea acestora în bugetul actualizat al proiectului - categoria cheltuielilor neeligibile și asumarea lor de 

către beneficiarul contractului de finanțare. 

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

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de 11.145.903,24 lei (cu TVA inclus), din care: 
 

a) cheltuieli neeligibile în valoare de 1.837.022,81 lei (cu TVA inclus) conform HCJ nr. 89 din 25.06.2020 

b) cheltuieli neeligibile în valoare de 589.300,10 lei (cu TVA inclus) conform nr. HCJ nr. 206 din 

15.10.2021, reprezentând ajustarea prețului materialelor de construcții în baza O.G. nr. 15 din 2021 

c) cheltuieli neeligibile în valoare de 1.748.372,38 lei (cu TVA inclus) reprezentând contravaloare lucrări 

suplimentare conform Dispozițiilor de șantier 

d) cheltuieli neeligibile în valoare de 198.474,26 lei (cu TVA inclus) reprezentând ajustarea prețului 

materialelor de construcții aferente lucrărilor suplimentare, în baza O.G. nr. 15 din 2021 

e) 135.454,70 lei inclusiv TVA reprezintă contribuția Consiliului Județean Botoșani.de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

 

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.   22746 din 20.12.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

    

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 se află în implementare, data de finalizare a acestuia fiind 31.08.2022. 

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, prevede 

la Secțiunea 2.4 faptul că valoarea eligibilă maximă a unui cereri de finanțare  în cadrul apelului de proiecte, este 

de 1.500.000 Euro (6.837.000 lei), la cursul InforEuro aferent lunii August 2017. 

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, din care 1.837.022,81 lei reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA și 135.454,70 lei inclusiv 

TVA reprezintă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani. 

În data de 10.02.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2538, încheiat între U.A.T. Județul 

Botoșani și Asocierea S.C. CONEST S.A. Iași și S.C. FOCALITY S.R.L. Iași, perioada de execuție a lucrărilor 

fiind 15.03.2021-15.03.2022, valoarea lucrărilor conform ofertei financiare fiind de 4.905.310,43 lei fără TVA. 

Ponderea acestui contract în contractul de finanțare este de 86%. Stadiul fizic al lucrărilor de execuție, raportat la 

ADR Nord-Est în cadrul Raportului de progres nr. 10, la data de 05.11.2021, era de 47%. 

Pînă în prezent, au fost încheiate două acte adiționale la contractul de lucrări: 

- Act adițional 1 prin care s-a majorat prețul inițial al contractului cu suma de 155.845,43 lei fără TVA, 

sumă aferentă unor lucrări suplimentare (cf. Art. 221 lit. f), în baza Dispozițiilor de șantier nr. 1 și nr. 2 întocmite 

de proiectantul lucrărilor, avizate de dirigintele de șantier și însușite de beneficiar 

- Act Adițional 2 prin care s-a ajustat prețul contractului cu suma de 495.210,17 fără TVA, sumă 

reprezentând ajustarea prețului materialelor aferente restului rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. 

nr. 15 din 2021. 

Având în vedere Notele de constatare precum și Dispozițiile de șantier întocmite de proiectantul lucrărilor 

și avizate de dirigintele de șantier, a apărut necesitatea realizării unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse 



în contractul de lucrări inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii obiectului acestuia, și care 

sunt indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor asumați prin cererea de finanțare. 

Lucrările care au devenit necesar a fi executate, sunt în principal lucrări de instalații funcționale și instalații 

speciale de curenți slabi, necesitatea execuției acestor lucrări fiind descrisă în Memoriul justificativ anexat. 

Majoritatea articolelor de lucrări necesar a fi executate suplimentar, au fost ofertate în cadrul achiziției inițiale, 

acestea urmând a fi executate de către contractant la prețurile din ofertă, la care se adaugă o ajustare a prețului la 

materialele de construcții, conform prevederilor O.G. nr. 15 din 30 august 2021.  

Întrucât în devizul general al proiectului nu au fost cuprinse aceste cheltuieli suplimentare, este necesară 

includerea acestora în bugetul proiectului - categoria cheltuielilor neeligibile și asumarea lor de către beneficiarul 

contractului de finanțare. 

Potrivit situației prezentate în Centralizatorul notelor de comandă și renunțare, valoarea totală a lucrărilor 

suplimentare necesar a fi executate, este în sumă totală de 1.956.228,01 lei fără TVA , care este alcătuită din: 

- suma de 320.222,43 lei fără TVA care va fi decontată din devizul general al proiectului – categoria 

cheltuielilor diverse și neprevăzute 

- suma de 1.636.005,58 lei fără TVA (din care 166.785,09 lei fără TVA reprezintă ajustarea prețului 

materialelor de construcții conform prevederilor O.G. nr. 15 din 2021) constituie cheltuieli neeligibile care se vor 

include în valoarea totală a proiectului și care trebuie asumate și aprobate de Autoritatea Contractantă prin Hotărâre 

a Consiliului Județean Botoșani. 

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

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de 11.145.903,24 lei (cu TVA inclus) din care: 

a) cheltuieli neeligibile în valoare de 1.837.022,81 lei (cu TVA inclus) conform HCJ nr. 89 din 25.06.2020 

b) cheltuieli neeligibile în valoare de 589.300,10 lei (cu TVA inclus) conform nr. HCJ nr. 206 din 

15.10.2021, reprezentând ajustarea prețului materialelor de construcții în baza O.G. nr. 15 din 2021 

c) cheltuieli neeligibile în valoare de 1.748.372,38 lei (cu TVA inclus) reprezentând contravaloare lucrări 

suplimentare conform Dispozițiilor de șantier, fără ajustare preț materiale 

d) cheltuieli neeligibile în valoare de 198.474,26 lei (cu TVA inclus) reprezentând ajustarea prețului 

materialelor de construcții aferente lucrărilor suplimentare, în baza O.G. nr. 15 din 2021 

e) 135.454,70 lei inclusiv TVA reprezintă contribuția Consiliului Județean Botoșani de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

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 


