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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii 

Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16604/2020 -O din 04.08.2020 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 16606/2020 - Q din 04.08.2020 al Direcției Investiții 
şi Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 16817/2020-O din 06.08.2020 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 16853/2020 - A din 06.08.2020 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 88/2017 privind 

aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru 
perioada 2016-2020”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) 
revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii 
”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” 
Slobozia”; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, apel proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- 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; 
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 64 alin. (1) și (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) 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.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii 
Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” pentru obținerea finanțării din 
fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3-
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.  
            (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 
prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, 
nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și 
ajutorului de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum de 
5.076.728,09 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum 
de 4.993.337,71 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Ialomița la finanțarea 
proiectului, în valoare de 183.257,14 lei, compusă din 99.866,76 lei, reprezentând 2% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului și 83.390,38 lei cheltuieli neeligibile. Asistența 
financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 4.893.470,95 lei. 
            (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 
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 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU - Președintele Consiliului 
Județean Ialomița să semneze documentația aferentă proiectului, în situațiile 
menționate de Ghidul Solicitantului, precum și Declarația de angajament prevăzută în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 150 din 29.09.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și 
clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre aducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Județean Ialomița, și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul 
Oficial al Județului”. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

                                                                                                   
                                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                      Secretarul General al Județului Ialomița  
                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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