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PREf.EDINTE Nn 9087 din 11.01.2012

EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind aprobareu docamentuliei de uvizure a lucrdrilor de

interven(ie gi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiqii ,,
Casa memoriald Ionel Perlea - Centrul Cultural aNESCO lonel Perlea - repara(ii capitale,

Etapa II"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem Consiliului Judelean lalomila
aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenlie Si a principalilor indicatori
tehnico * economici pentru obiectivul de investi(ii ,,Cesa memoriald Ionel Perlea - Centrul
Cultural UNESCO Ionel Perlea - reparalii capitale, Etapa II".

incepdnd cu anul 2001, Casa Memoriald lonel Perlea de la Ograda afost preluatd spre
administrare de cdtre Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea" in scopul ocrotirii
patrimoniului cultural Si introducerii in circuitul turistic Si cultural al judelului.

Intrucdt sala mare a Casei memoriale, utilizatd ca sald de concerte qi expozilii
temporare Si clddirea in ansamblu se aflau in stare avansatd de deteriorare,. nlt ofereau
siguran{a, confortul Si funclionalitatea corespunzdtoare, s-a impus reparalia capitald a
ace stui obie ctiv cultural.

Prin Hotdrarea Consiliului Judelean lalomila nr. 29 din 28.06.2010 afost aprobatd
documentalia de avizare a lucrdrilor de intervenlie Si principalii indicatori tehnico -
economici pentru obiectivul de investilii ,,Casa memoriald lonel Perlea - Centrul Cultural
UNESCO lonel Perlea, Etapa 1".

Dupd derularea etapei I privind reparaliile capitale ale obiectivului, ce reprezintd 70%
din totalul lucrdrilor proiectului, este necesar a se continua prin executarea lucrdrilor
prevdzute in etapa a doua, respectiv refacerea integrald a pardoselilor, a tdmpldriei qi
as igur are a utilit dlil or.

Potrivit documentaliei tehnico-economice rezultd cd valoarea totald a lucrdrilor
prevdzute in etapa a doua aproiectului este de 240.530 lei (cu TVA), din care C+M:218.373
lei (cu IVA) cu o perioadd de execulie de I2 luni.

In conformitate cu prevederile art. 9l alin. (3) lit. fl din Legea administraliei publice
locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, printre atribuliile consiliului
judelean se regdseEte Si aprobarea documentaliilor tehnico-economice pentru lucrdrile de
investilii de interes jude{ean.

Avdnd in vedere cd sunt tndeplinite condiliile de legalitate qi de oportunitate, propun
Consiliului Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii tnforma Si con[inutul prezentate in proiect.


