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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017  

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură 
Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 3373/2020 - A din 13.02.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 139 din 24.08.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură 
Conacul Bolomey”, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița  nr. 121 din 31.10.2018; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 29/21.02.2020 privind aprobarea  
devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și a 
principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod 
SMIS 116932; 

- Contractul de finanțare nr. 3827/22.02.2019 pentru  implementarea  proiectului 
„Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 
116932; 
 - Raportul de specialitate nr. 3413/2020 - S din 14.02.2020 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 3925/2020 - A din 19.02.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Avizul nr. 3630/2020 - Q din 17.02.2020 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 3822/2020 - U din 18.02.2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte 
POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a turismului, a 
contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020; 
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- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020;  
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.I  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa Ialomița nr. 139/24.08.2017 
privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de 
arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 

26.263.987,43 lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum 

de 21.510.819,05 lei cu TVA.  
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 5.183.384,76 lei cu TVA, compusă din 430.216,38 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 4.753.168,38 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 
21.080.602,67 lei cu TVA.” 

(4) Consiliul Județean Ialomița se angajează să finanțeze din bugetul județului 
Ialomița toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate 
resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(5) Contribuția Consiliului Județean Ialomița și costurile neeligibile prevăzute la 
alin. (1), (2) și (3) sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în  anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 

numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, 
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, 
prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, și spre știință, Instituției Prefectului – 
Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

    PREŞEDINTE 
    VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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