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PROIECT DE HOTARARE NR. G 
privind aprobarea reaiisiiri! proiectului ,,Cre$terea eficientel energetice a 

Cladirii Administrative din strada Riuoare nr.311 $i a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Judetean totomita, 
Av{md in vedere: 
- Referatul de a prob ore nr. /� Jo!O._'j;n O� .af. .2020 al Presedintelui Consiliului 

Judetean talomita, 
Examintind: 

.2020 al Directiei lnvestitii $i - Raportul de specialitate nr. /{;(,.!( / )l)Ja l:. din tJf af. 
I Servicii Pub/ice; 

-Avizul nr. din .2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare reqionolii, protectia mediului $i turism; 

- Avizul nr. din .2020 al Comisiei economico - financiare $i 
aqriculturii; 

- Hotiirarea Consiliului Iudetean talomita nr. 164/29.09.2017 privind aprobarea reatiziiri! 
proiectului ,,Cre$tereo eficientei energetice a Cliuiirii administrative din strada Riuoare nr.3" $i a 
cheltuielilor legate de proiect; 

in conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare a Iudetutui talomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020; 
- prevederile Hotiirtiri! Consiliului Iudetean toiomita nr. 88/2017 privind aprobarea 

"Strateqiei tn domeniul eficientei energetice a Iudetuiui tolomita pentru perioado 2016-2020"; 
- prevederile Hotararii Consiliului Iudeiean talomita nr. din .2020 privind .. 

aprobarea Documentotiei de Avizare a lucriirilor de lnterventie (D.A.L.I.) - revizuitii $i a 
principalilor indicatori tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investitii " proiectului 
,,Cre$terea eficientei energetice a Cliidiri! administrative din strada Riizoare nr.S"; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritarii 3-Sprijinirea tranzltie! ciitre o 
economie cu emisii sciuute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a qestioniuii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile i'n 
infrastructurile pub/ice, inclusiv in cliidirile pub/ice, s! in sectorul iocuintelor, Operatiunea 
B - Cliuiiri Pub/ice in cadrul Programului Operational Regional {POR) 2014-2020, ape/ proiecte 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- prevederile art. 173 a/in. (1) lit. b) st a/in. {3) lit. f) din Ordonania de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ, cu modificiirile $i comptetiirile ulterioare; 

- prevederile Hotiirori! de Guvern nr. 907 /2016 privind etope/e de e/aborare !ji continutul- 
cadru al documentaiiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantote din fonduri pub/ice, cu modifiduile !ji completiirite ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificiirile $i 
completiirile ulterioare; coris111u1 Judetean 1a1om11a 
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- prevederile art. 64 a/in. (1) st a/in. (3) din Legea nr. 24/2000 privind narme/e de tehnicii 
/egislativii pentru e/aborarea actelor normative, republicatii, cu modificiirile !ji completiirile 
ulterioare; 

- prevederile art. 88 din Regu/amentul de organizare !ji functioriare a Consiliului Iudetean 
lalomita, aprobat prin Hotiirareo Consiliului Iudetean tolomito nr. 3 din 19.01.2017, 

In temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonaruo de Urgentii a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificiirile si completiirile uitertoare, 

HOTARA�TE: 

Art.1(1) Se aprobii realizarea Proiectului ,,Cre$terea eficientei energetice a Cliidirii 
Administrative din strada Riizoare nr.s" pentru obtinerea finantiirii din fonduri europene prin 
Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritarii 3-Sprijinirea tranzitiei ciitre o 
economie cu emisii sciuute de carbon, Prioritatea de lnvestitil 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestioniirii inteligente a energiei st a utiliziirii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile pub/ice, inc!usiv in cliidirile pub/ice, $i tn sectorul iocuintelor, Operatiunea B - 
Cliidiri Pub/ice. 

{2} Pe durata reoliziuii proiectului st a implementiirii acestuia se vor respecta prevederile 
ieqtstotiet comunitare si nationa!e tn domeniul egalitiitii de sanse, nedtsctiminiuii, proteciiei 
mediului, eflcientei energetice, ochizitiiior pub/ice si ajutorului de stat. 

Art.2(1) Se aprobii valoarea totalii a proiectului previizut la art.1) in cuantum de 
4.562.041,00 lei cu TVA. 

(2) Se aprobii valoarea tota/ii eliqibilii a praiectului previizut la art.1) in cuantum de 
4.558.471,00 lei cu TVA. 

(3) Se aprobii contributia proprie a Consiliului Iutietean tolomita la finaruarea proiectului, 
in valoare de 94.739,42 lei, compusii din 91.169,42 lei, reprezentand 2% din va/oarea totalii 
e/igibilii a proiectului si 3.570 lei cheltuieli neeligibile. Aststenta financiarii nerambursabilii 
so/icitatii este in sumii de 4.467.301,58 lei. 

(4) Consiliul Iudetean talomita se angajeazii sii finanteze din bugetul judetulu! ialomito 
toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului st va asigura toate resursele financiare 
necesare implementiirii proiectului tn conditiile rambursiirii/decontiirii ulterioare a cheltuie/ilor 
din instrumente structura/e. 

(5) Contributia Consiliului Iudetean lalomita si costurile nee/igibile previizute la a/in. 1,2 $i 
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectulul, previuut in anexa nr. 1 care face parte integrantii 
din prezenta hotiirare 

Art. 3 Cu data intriirii in vigoare a prezentei hotiirtui, se abrogii Hotiirarea Consiliului 
Iudetean ialomita nr. 164 din 29.09.2017 privind aprobarea realiziirii proiectului ,,Cre$terea 
eficieniei energetice a Cliidirii Administrative din strada Riizoare nr.B" sl a che/tuielilor legate de 
proiect. 

Art.4 Se imputemiceste domnul Victor MORARU - Presedintele Consi/iului Iudetean 
iatomita sii semneze documentatia aferentii proiectulul, tn situatiile mentionate de Ghidul 
So/icitantului, precum si Declaraiia de angajament previizutii in anexa nr. 2 care face parte 
integrantii din prezenta notiirare. 

Art.5 Prezenta hotiirare devine obligatorie !ji produce efecte de la data comuniciirii. 
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Art.6 Prin grija Secretarului General al ludetului tatomita, prezenta hotiirtire se va 
comunica dlrectiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Iudetean tolomita, tnstitutiei 
Prefectului - Iudetu! tolomita, urmand a Ji publicatii pe site-ul Consiliului Iudetean talomito. 

PRE$ED1NTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 
Secretarul General al Judefului talomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd 
BSM 
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Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritara 3: Sprijinirea trenztttet catre o economie cu emisii scazute de carbon 

Prioritatea de tnvestttf 3.1 - Sprijinirea eficien\ei energetice, a 
gestionarti inteligente a energiei �1 a utilizarii energiei din surse 
regenerabile in 1nfrastructurile publlce, 1nctusiv in cladirile 
publice, �i 'in sectorul locumtetor 

Operetfunea B - Cliidiri publice 

Ghidul Solicitantulul. Condl�il speciflce de accesare a fondurllor fn cadrul apelu\ul de proiecte cu litlul POR/2020/3/3.1/8/2/NE,SE,SM 

Model_C 

La depunerea cererii de [inantare 

Declaratie de angajament 
Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatuiui 

Subsemnatul MORARU VICTOR , CNP , posesor al Cl seria SZ nr.  eliberata de 
SPCLEP, in calitate de reprezentant tii Administrativ Teritoriale Judetul lalomita, 

Solicitant de finantare pentru proiectul ,.Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative 
din strada Razoare nr. 3" pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finantare 

Ma angajez ca Unitatea Administrativ Teri tori ala Judetul lalomita 

Sa asigure contributia proprie de 91, 169.42 lei, reprezentand 2% din valoarea totata eligibila a 
proiectului, conform cererii de [inantare, 

Sa finanteze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului 

,- Sa asigure resursele ftnanciare necesare implementarti optime ale proiectului 'in condttnle 
rarnbursarf ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

Sa prezinte, la momentul contractartt, hotararea de aprobare a proiectului In conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evaluarii tehnice 1i financiare 1n care sa se rnentioneze 
sumele ce implica contributia solicitantului la cheltuieli eligible ji neeligibile aferente 
proiectului, 

Sa rnentina proprietatea/administrarea factlttatilor construite/ modernizate/ reabilitate I 
amenajate/ extinse (unde este cazui), a bunurilor achizittonate ji natura activitatii pentru 
care s-a acordat finantare ji sa nu ipotecheze, cu exceptia sltuatiilor prevazute ln 
contractul de flnantare, pe o perioada de eel putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea platii 
finale ,n cadrul contractului de finantare, 
in cazul in care va primi fmantare din POR 2014· 2020 pentru investitii 'in infrastructura 
trebuie ca pe perioada de durabilitate sa: 

o sa mentina investttta realtzata (asigurand rnentenanta ji serviciile asociate 
necesare); 

o sa nu realizeze o modificare asupra calitatii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat in condtttile prevazute in contractul de finantare: 

o sa nu realizeze o modificare substanttala care afecteaza natura, obiectivele sau 
conditnte de realizare 1i care ar determina subminarea obiectivelor ini\iale ale 
investitiel. 

Sa respecte, pe durata pregatirii 1i trnpternentarf proiectului, prevederile tegislattei 
comunitare ji nattonate in domeniul dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse ji 
nediscrtmtnarii 11 egalitatii de gen. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Ax.a prloritara 3: Sprijinirea tranzitiel citre o economie cu emisii scazute de carbon 

Prlor1tatea de fnvestitii 3.1 · Sprtjlnirea efictentet energetlce, a 
gesttonartt lnteligente a energlei }i a utiliz5.rli energie1 din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, incluslv in cl3.dirlte 
publlce, }i in sectorul locumtelor 

Opera\tunea B · Ctadirl publice 

Ghldul Solicltantului. Conditll speciflce de accesare a fondurllor fn cadrul apelulul de protecte cu tltlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

Sa asigure accesibilizarea corespunzatoare a spatiului /spatiilor obiect al proiectului, prin 
rnentionarea in certntele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale �i europene aplicabile in vtgoare", 

• Sa se asigure cu privire la preluarea �i respectarea recornandaritor din cadrul raportului de 
audit energetic in etapele urmatoare de proiectare �i executare ale proiectului, in vederea 
realizarti perforrnantelor energetice minime impuse de legislatia nattonata 1i europeana 
apticablla, in vigoare2• 

Sa respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urmatoarele conditii: 
o sa nu se afle in stare de faliment 
o sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

651 /2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 1i 108 din tratat. 

o sa nu fi fast gasit vinovat, printr-o hotarare [udecatoreasca deftnttiva, pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea 1i utilizarea fondurilor 
europene st/sau a fondurilor publice nationate aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu rnodtflcartle �i 
cornpletarile ulterioare. 

o (Unde e cazul) sa deiina dreptul legal de a desfasura activitaiile prevazute in 
cadrul proiectului, 

1 Reglement3rile europene }i nattonate relevante lncfdente: 

art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european $i al conslliului din 17 decembrle 2013 de 
stabilire a unor dispoztttt comune prtvind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, 
Fondul de coezfune, Fondul european agr1col pentru dezvoltare rurata �i Fondul european pentru pescuit �i afacer1 
maritlme, precum }I de stabilire a unor dlspoztttt generale privind Fondul european de dezvoltare reglonala, 
Fondul social european, Fondul de coezlune ?i Fondul european pentru pescuit �1 afacert maritime �I de abrogare a 
Regulamentulu1 (CE) nr. 1083/2006 al Consil1ulu1, 
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 d1n 2006 pr1vind protectia �1 promovarea drepturllor persoanelor cu 
dfzabftttatt, repubucata, cu modlflcarile si completarlle ulterioare, 
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale sf admin1stratlei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea regtementarf 
tehnice "Normativ privind adaptarea ctadirilor c1vlle }i soatnnut urban la nevoile lndividuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 · Revizuire NP 051/2000" 

2 gegtementanle europene �i nattonate relevante incldente: 

Dlrectlva 2010/31 /UE a Partamentului European �I a Consillulul din 19 maf 2010 prlvind performanta energetlca a 
ctadirilor, 
Directiva Partamentului European $1 a Consiliului nr. 2012/27 /UE prlvind efictenta energet1ca1 

Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentutui European �l a 
Consiliului privind pertcrmanta energettca a ctadirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul 
al nivelurilor opttrne, din punctul de vedere al costurllor, ale cerlntelcr minime de pertormanta energetlca a 
ctadirilor }i a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 prtvtnd perforrnanta energet1ca a cladtrllor }I legislatia subsecventa, incluslv Ordlnul nr. 3.152 din 
15 cctornbrte 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privlre la aplicarea un1tara a prevederilor 
tegale prtvind performanta energetica a ctadtrtlor ?1 inspectta ststemetor de incatzire/cllmat1zare - indlcativ PCC 
001 ·2013. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Ax.a prioritara 3: Sprijinirea trenzttlel catre o economfe cu emisii scazute de carbon 

Prloritatea de mvestttf 3. 1 - Sprljinirea ertctenter energetice, a 
sestlonarli inteligente a energiei �1 a ut1lizar11 energiei din surse 
regenerabile In infrastructurile publice, inclusiv in cla.d1rlle 
publlce, �i 'in sectorul locumtetor 
Operatlunea B - C!adiri publice 

Ghidul Solicitantu[ui. Conditii specifice de accesare a fondur11or in cadrul ape1ulut de proiecte cu litlul POR/2020/J/J. 1/8/2/NE,SE,SM 

Model_C 

• Sa notifice 01/AMPOR asupra oncare: situatit, eveniment ori modificare care atecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condittilor de eligibilitate aplicabile rnentionate in Ghidul 
solicitantului (general �i specific) in termen de eel mult 5 zile tucratoare de la luarea la 
cunosttnta a sttuattei respective. 

(Unde este cazul - daca depune documentele de proprietate cu inscriere provizorie) 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru inscrierea definitiva a dreptului de 
proprietate publica �i sa prezinte extrasul de carte funciara actualizat pana la data 
emiterii autoriza\iei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarztu de 12 luni 
de la data intrarti in vigoare a contractului de ftnantare, 1n caz contrar contratul de 
finan\are va fi reziliat. 

o Sa elimine din proiect si/sau sa realizeze demersurile necesare pentru reajustarea 
proiectului in cazul in care pe parcursul procesului de evaluare, setectie �i 
contractare sunt identificate probleme marginale cu impact asupra fezabilita\ii 
proiectului/probleme legate de realizarea investi\iei prin raportare la drepturile 
reale permise de ghidul specific, 1n vederea respectarii condi\iilor prevazute de 
acesta �i 1n conformitate cu notlficarile rezultate in cadrul procesului rnentionat, in 
caz contrar cererea de finan\are va fi declarata neeligibila. 

o Sa prezinte, in termenul maxim din etapa precontractuala, respectiv in termen de 
30 de zile calendar:istice de la: primirea notificarii privind demararea respectivei 
etape, hotararea de aprobare a· proiectului in conformitate cu ultimul buget 
rezultat in urma evaluani tehnice �i financiare 1n care sa se rnentioneze sumele ce 
irnptica contributia solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile �i neeligibile 
aferente proiectului, inclusiv cu includerea cheltuielilor pe neeligibil pentru 
activitatile marginale. 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru detmerea dreptului legal pentru a 
desfasura acttvitattte prevazute in cadrul proiectului, inclusiv sa realizeze 
demersurile necesare pentru ob\inerea autoriza\iei de construire si/sau a 
avizelor/acordurilor legale necesare pentru implementarea activttatitor 
proiectului, cu respectarea termenelor prevazute in cadrul ghidului specific 
aplicabil �i in cadrul contractului de finantare (daca este cazul). 

Sernnatura: 
Nume, prenume MORARU VICTOR 
Semnatura reprezentantului legal al solicitantului 

Data: 



Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozla - Piata Revolutiei Nr. l 

M.i-OICIIOkd<lr•lbl 

crRnr11r, 11.t.l'IAOIEM�"r IYDTEM 
181) 900'1 

web: www.cicnet.ro 
e-mail: cji@clcnet.ro 

Nr.JG€I3 din C>'f· C?8 .2020 
2..t>20 - I 

REFERATDEAPROBARE 
la proiectul de hotdriire privind aprobarea realizdrii proiectulul ,,Cre!jterea eflcientei 

energetice a Cliidirii-Administrative din strada Riizoare nr.3" si a cheltuie/ilor legate de 
proiect 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeiean Ialomiia se 
propune aprobarea realizdrii proiectului Cresterea eficientei energetice a Clddirii 
Administrative din strada Rdzoare nr. 3" si a cheltuielilor legate de proiect. 

Consiliul Judetean Ialomita, in vederea indeplinirii atributiilor privind protejarea si 
valorijicarea corespunzdtoare a imobilelor ajlate in proprietatea publicd a judetului Ialomita, 
a adoptat prin hotdrdre documeniatia tehnico - economicd, faza D.A.L.1- revizuitd si 
principalii indicatori tehnico - economici revizuiti la obiectivul de investitii ,, Cresterea 
eficienfei energetice a Clddirii Administrative din strada Rdzoare nr.3 ", Realizarea acestui 
obiectiv de investitii se va realiza prin intermediul Axei prioritare S-Sprijinirea tranzitiei 
cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii Ll-Sprijinirea 
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse 
regenerabi!e in infrastructurile pub/ice, inclusiv in clddirile pub/ice, (fi in sectorul locuintelor, 
Operatiunea B-Cliidiri -Publice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014- 
2020. 

Avdnd in vedere cerintele si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritard 3, este necesard aprobarea realizdrii 
proiectului si a cheltuielilor legate de proiect. 

in raportul Directiei Investitii si Servicii Pub/ice sunt prezentate datele privind 
cheltuielile legate de implementarea proiectului si propuse spre aprobare. 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomua, potrivit Ghidului Solicitantului, este 
imputernicit sii semneze documentatia aferentd proiectului si declaratia de angajament - 
componentd a cererii de finantare, prin care se angajeazd sci asigure resursele financiare 
necesare implementiirii acestui proiect. 

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu 
modificdrile si completii.rile ulterioare, Consiliul Judetean Ialomua aprobd cheltuielile pentru 
lucrdrile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii. 

Constatdnd cii sunt fndeplinite conditiile de necesitate si de oportun.itate, propun 
Consiliului Judetean Ialomua adoptarea hotdrdrii in forma si coniinutul prezentate 
in proiect. 

PRE$EDINTE 
VICTOR MORARU 

Redactat 
Biiriigan Stelicd-Marius 
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DIRECTIA INVESTITII �I SERVICII PUBLICE 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului ,,Cre�terea eflcientel energetice 

a Cladirli Administrative din strada Razoare nr. 3" �i a cheltuielilor legate de proiect 

Ca unnare a strategiei Uniunii Europene in domeniul energiei �i aplicata ln Romania 
Consiliul Judetean Ialomita intentioneaza depunea proiectul cu titlul: ,,Cre�terea eflcientel 
energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr. 3", in cadrul Axei de finantare 3 
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - 
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din 
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, �i in sectorul 
locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice, Apel 2. 

Avand in vedere cerintele si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operational Regional 2014-2020, este necesara adoptarea unei hotarari de Consiliu Judetean 
pentru aprobarea proiectului �i a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este dupa cum urmeaza: 
Voloarea totala a proiectului, inclusiv TVA aferent: 4.562.041,00 lei 
Valoarea totalii eligibilii, inclusiv TV A aferent: 4.558.471,00 lei 
Valoarea totalii neeligibilii, inclusiv TVA aferent: 3.570 lei 
Valoarea contrlbutlei proprii, inclusiv TV A este de: 94.739,42 lei 
Asistentii financiarii nerambursabilii solicitata: 4.467.301,58 lei 
De asemenea, potrivit declaratiei de angajament-componenta a cererii de finantare, Judetul 

Ialomita prin presedintele Consiliului Judetean Ialomita se angajeaza: 
ca va asigura contributia proprie respectiv 91.169,42 lei, reprezentiind 2 % din 
valoarea eligibila a proiectului, conform sectiunii 1. 7 Rata de cofinantare a 
proiectului 
ca va finanta toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului 
ell va asigura resursele financiare necesare implementilrii optime ale proiectului in 
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 

Totodata solicitantul, respectiv Judetul Ialomita trebuie sii imputemiceasca pe 
reperezentantul sau legal sa semneze documentatia aferenta proiectului, in situatiile 
mentionate de Ghidul Solicitantului precum si Declaratia de Angajament prevazuta in anexa 
nr. I. 

Faµi de cele prezentate, propunem spre analiza Consiliului Judetean Ialomita adoptarea 
proiectului de hotiirdre privind aprobarea realiziirii proiectului ,, Cresterea eflcientei 
energetice a Cliidirii Administrative din strada Riizoare 11r. 3" si a cheltuielilor legate de 
proiect. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Cristian Vlad 

fntoc1nit, 
Eu,.ll.la Sulima 

Conslllul Judetea� lalomlta 
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