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PROJECT DE HOTARARE NR. 4, 
privind aprobarea reolltiirii proiectului 

,,Cre$terea-;/i;i;;,tei 
energetice a 

Sediului Muzeu/ui Iudetean talomlta" $i a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Iudetean lolomito, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. Jr,�Jq/.'J.?J.ol<din IJ�.d' .2020 al Presedintelui Consiliului 

Iudetean taiomito, 1 

Examiniind: 
- Raportul de specialitate nr. )�'i�r,/ �/( din Cit ct. .2020 al Directiei tnvestttil 5i 

Servicii Pub/ice; 
-Avizul nr. din .2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionala, proteciia mediului 5i turism; 
- Avizul nr. din .2020 al Comisiei economico - financiare 5i 

aqriculturii; 
- Hotiirtirea Consiliului Judetean lalomita nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea reoliziuii 

proiectului ,,Cre�terea eficientei energetice a Sediului Muzeului Iudetean tolomita" st a 
cheltuielilor legate de proiect; 

In conformitate cu : 
• Strategia de Dezvoltare a Iudeiuiui talomisa pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020; 
- prevederile Hotorort! Consiliului Judetean taiomita nr. 88/2017 privind aprobarea 

"Strategiei in domeniul eficientei energetice a Iudetului talomita pentru perioada 2016-2020"; 
.---··-·-0 :prevederile Hotiututl. Consiliului Iudetean lalomita nr. din 07.08.2020 privind 

aprobarea Documentatiei de Avizare a lucriirilor de lnterventie (D.A.L.I.) - revizuitii 5i a 
principa/ilor indicatori tehnico-economici revizuiti pentru obiectivu/ de investitii "Cresterea 
eficiente! energetice a Sediului Muzeului Iudetean tolomtta"; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritarii 3-Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii sciuute de carbon, Prioritatea de lnvestitii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a qestioniirtt inteligente a energiei �i a utilizarii energiei din surse regenerabile tn 
infrastructurile pub/ice, inclusiv in ciiidirile pub/ice, st in sectorul locuintelor, Operatiunea 
B - Cladiri Pub/ice tn cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, ape/ proiecte 
POR/2020/3/3.1/8/2/NE, SE, SM; 

- prevederi/e art. 173 a/in. (1) lit. b} si a/in. (3) lit. f) din Ordononta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codu/ administrativ, cu modificiuite 5i comptetiuite ulterioare; 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 907 /2016 privind etape/e de elaborare 5i continutut 
cadru al documentatiitor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiiti 
finantate din fonduri pub/ice, cu modificiirile 5i completiuile u/terioare; 

- prevederi/e Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificiirite 5i 
cornpletiuile ulterioare; Con•lllul Judeteen lalomlta 
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- prevederile art. 64 a/in. (1) st a/in. {3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicii 
legisfativii pentru elaborarea actelor normative, republicatii, cu modificiirile si completiirile 
ulterioare; 

- prevederile art. 88 din Regulamentul de organizore Ji functionore a Consiliului Iudeteon 
lolomito, aprobat prin Hotiutirea Consiliului Iudetean lalornita nr. 3 din 19.01.2017, 

In temeiu/ art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonamo de Urgentii a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificiirile Ji completiirile uiierioore, 

HOTARA�TE: 

Art.1(1) Se aprobii realizarea Proiectului ,,Cre$terea eficientei energetice a Sediului 
Muzeului Iudetean talomita" pentru obtinerea flnantanl din fonduri europene prin Progromul 
Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritarii 3-Sprijinirea tronzltiei ciitre o economie cu 
emisii sciizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei enerqetice, a 
gestioniirii inteligente a energiei st a utiliziirii enerqiei din surse regenerabi/e in infrastructurile 
pub/ice, inclusiv in c/iidirile pub/ice, st in sectorul locuimelor, operotiunea B - Cliidiri Pub/ice. 

{2} Pe durata realiziirii proiectului $i a implementiirii acestuia se var respecta prevederile 
leqislatiei comunitare $i notionale in domeniul egalitiitii de sonse, nediscriminiirii, protectiel 
mediului, eficientei energetice, ocnizitiitor pub/ice $i ajutorufui de stat. 

Art.2(1) Se aprobii va/oarea totalii a proiectului previizut la art.1) in cuantum de 
5.349.675,70 lei cu TVA. 

(2) Se aprobii valoarea totalii eligibilii a proiectului previizut la art.1) tn cuantum de 
5.343.725,70 lei cu TVA. 

{3} Se aprobii contributia proprie a Consiliufui Judetean tolomita la finantarea proiectului, 
in va/oare de 112.824,52 lei, compusii din 106.874,52 lei, reprezenttind 2% din va/oarea totalii 
eligibilii a proiectului st 5.950,00 lei cheltuieli nee/igibi/e. Asistenta financiarii nerambursabilii 
solicitatii este in sumii de 5.236.851,18 lei. 

(4) Consiliuf Judetean tatornlia se angajeazii sii finonteze din bugetul judetului lalomita 
- toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului si va asigura toate resurse/e financiare 
necesare implementiuii proiectului in conditiiie rambursiirii/decontiirii ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judeteon tolornita $i costurile neeligibile previizute la a/in. 1,2 $i 
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, previizut in anexa nr. 1 care face parte integrantii 
din prezenta hotiirtire 

Art. 3 Cu data intriirii in vigoare a prezentei hotiirari, se abrogii Hotiuiuea Consiliului 
Judetean talomita nr. 162 din 29.09.2017 privind aprobarea realiziirii proiectului ,,Cre$terea 
eficieniei energetice a Sediului Muzeu/ui Judetean tolomita" $i a cheltuielilor legate de proiect. 

Art.4 Se tmputemiceste domnul Victor MORARU - Presedintele Consifiului Iudetean 
toiomita sii semneze documentatia aferentii proiectului, in situatiile mentionote de Ghidu/ 
Solicitantului, precum st Decloratia de angajament previizutii in anexa nr. 2 care face parte 
integrantii din prezenta hotiirtire. 

Art.5 Prezenta hotiirare devine obligatorie �i produce efecte de la data comuniciirii. 
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Art.6 Prin grija Secretarului General al Iudetului totomita, prezenta hotarclre se va 
comunica directlllor de speciafitate implicate din cadrul Consiliului Iudeiean talomita, tnstltutlei 
Prefectului - Iudetul lalomita, urmtind a Ji pub!icata pe site-ul Consi!iului iudeiean tolomita. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 
Secretarul General al Iudetulul /a/om/fa 

ONESCU 
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la Hotararea CJ lalomita nr. __ din __ 2020 

Programul Operetfonel Regional 2014-2020 

Axa priorltara 3: Sprijinirea tranzi\lei c.itre o economie cu emisii scazute de carbon 

Prior1tatea de tnvestttf 3. 1 - Sprfjinirea eficlen\ei energetice, a 
gestlonaru intellgente a energiei �i a util1zar1t energlei dln surse 
regenerabHe In infrastructurlle publice, tnclusiv in ctad1rile 
publfce, �l in sectorul locutn;elor 
Operatiunea B · Cl.idlrl publlce 

Ghidul Sollcftantuluf. Condipl speclfice de accesare II fondurilor in cadrul ap@lului de prctccte cu titlul POR/2020/3/3.1/8/2/NE,SE,SM 

Model_C 

Declara\!e de angajament 
Pentru Solicitant Individual sau membrli ai parteneriatului 

Subsemnatul MORARU Victor, CNP , posesor al Cl seria SZ, nr. , eliberata 
de SPCLEP Slobozia, in calitate de reprezentant legal al UAT Judetul lalornita, 
Solicitant de finan\are pentru proiectul .,Cre�terea eficien\ei energetice a sediului Muzeului 
Jude\ean Ialornita" pentru care am depus prezenta Cerere de finan\are 

Ma angajez ca UAT Judetul lalornlta 
Sa asigure contribu\ia proprie 106.874,52 lei, reprezentand 2,00% din valoarea totala 
eligibila a proiectului, conform cererff de [inaruare, 

Sa finanteze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 
Sa asigure resursele financiare necesare trnplementarti optime ale proiectului in condi\iile 
rambursarf ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
Sa prezinte, la rnornentul contractarti, hotararea de aprobare a proiectului in _conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evaluarti tehnice ji financiare Yi, care sa se mentioneze 
sumele ce irnplica contributia solicitantului la cheltuieli eligibile �i neeligibile aferente 
proiectului, 
Sa rnentlna proprietatea/administrarea facilita\ilor construite/ modernizate/ reabilitate I 
amenajate/ extinse, a bunurilor achizi\ionate ji natura acttvitatf pentru care s-a acordat 
finan\are ji sa nu ipotecheze, cu excep\ia situattilor prevazute in contractul de ftnantare, 
pe o perioada de eel putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea pla\ii finale Yn cadrul 
contractului de finantare, 
In cazul in care va primi finan\are din POR 2014-2020 pentru investi\ii In tnfrastructura 
trebuie ca pe perioada de durabilitate sa: 

o sa men\ina investi\ia realizata (asigurand mentenan\a ji serviciile asociate 
necesare); 

o sa nu realizeze o modificare asupra calita\ii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat in condi\iile prevazute ln contractul de finan\are; 

o sa nu realizeze o modificare substanttala care afecteaza natura, obiectivele sau 
condi\iile de realizare �i care ar determina subminarea obiectivelor ini\iale ale 
investi\iei. 

Sa respecte, pe durata pregatirii 1i implementarf proiectului, prevederile legisla\iei 
comunitare 1i na\ionale in domeniul dezvottarn durabile, egalita\ii de sanse 1i 
nedtscrirntnartt �i egalita\ii de gen. 



Programul Operettonal Regional 2014-2020 

Ax.a priorltarii 3: Sprijlnirea tranzi�iei cittre o economle cu emisif sc.izute de carbon 

Prloritatea de investt;li 3. 1 - Sprljinirea eftcientet energetice, a 
gestionarll tnteligente a energlei }i a ut1llzllrli energiei d1n surse 
regenerablle in lnfrastructurfle publlce, 1nclusiv in cladtrile 
publice, �l in sectorul loculntelcr 

Ocerettunea B - Cl'3dlrl publlce 

Ghidul Sollcitantuluf. Condi;li spedfice de eccesere a fondurl!or in c:adrul apeluluf de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

Sa asigure accesibilizarea coresponzatoare a spatiului/spatttlor obiect al proiectului, prin 
rnentionarea in cerin\ele de proiectare din caietul de sarclni pentru reallzarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationals 1i europene aplicabile in vigoare'. 
Sa se asigure cu privire la preluarea 1i respectarea recomandarttor din cadrul raportului de 
audit energetic in etapele urmatoare de proiectare 1i executare ale proiectului, in vederea 
realizarii performan\elor energetice minime impuse de legisla\ia nationata 1; europeana 
apttcabila, in vigoare . 
Sa respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urrnatoarele condi\ii: 

o sa nu se afle in stare de faliment 
o sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

65112014 al COMISIEI din 17 iunle 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata intema in aplicarea articolelor 107 ji 108 din tratat. 

o sa nu fi fast gaslt vinovat, prtntr-o hotarare juoecaroreesca definttiva, pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare ob\inerea 1i utilizarea fondurilor 
europene st/sau a fondurilor publlce natlonale aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile 1i 
comptetarile ulterioare. 

o sa de\ina dreptul legal de a desfasura acttvitatile prevazute in cadrul proiectului. 
Sa notifice 01/ AMPOR asupra oricarei situatii, eveniment ori modificare care atecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condi\iilor de eligibilitate aplicabile men\ionate in Ghidul 

1 Reglernentarfle europene �i nattonale relevante incldente: 

art. 7 al Regulamentulul (UE) nr. 1303/2013 al parlamentulu1 european �i al consiliu!ul dln 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regicnatji, Fondul social european, 
Fondul de coeztune, Fondut european agricol pentru dezvoltare rurela 1i Fondul european pentru pescuft }1 afaceri 
maritime, precum �i de stabilire a unor dispozltit generale priv1nd Fondul european de dezvoltare regionala, 
Fondul social european, Fondul de coeziune �f Fondu! european pentru pescult �1 afaceri maritime �I de abrogare a 
Regulamentulul (CE) nr. 1083/2006 al Cons1llului, 
capitolul IV Acceslbilitate din Legea nr. 448 dln 2006 pr1vfnd protectta �1 promovarea dreptur1lor persoane{or cu 
dlzabiUta�i, republlcata, cu modlficarile s1 completarlle ulterioare, 
Ordfnul rmntstrulut dezvoltarii reglonale sl administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementiirii 
tehnice "Normativ privind adaptarea cliidirilor civile �i spatiulut urban la nevoile indlvfduale ale persoanelor cu 
handicap, lndicativ NP 051-2012 · Revizu1re NP 051/2000" 

2 Reglement3rile europene �i nattonale retevante incldente: 

Directlva 2010/31/UE a Partamentulul European �i a ConsHiului din 19 ma1 2010 privind pertorrnanta energet1c3 a 
cladlri{or, 
Directtva Partamentulul European �I a Consiliulul nr. 2012/27 /UE privfnd eflclen;a energetica, 
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivel 2010/31 /UE a Parlamentului European �i a 
Consiliului privind perrcrrnanta energetica a c{iidiritor prin stabilirea unuf cadru metodologlc comparativ de calcul 
al nivelur1lor· optime, din punctul de vedere al costurilor, ate certntelor minime de perfcrmanta energeuca a 
cla.dirilor �I a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 priv1nd performenta energetic3 a clB.dlrllor �i Legista;la subsecventa, mdustv Ordlnut nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea ProcedurH de control al statului cu prtvire la aplicarea unitara a preveder1lor 
legale privind performanta energetlca a c!adtrHor 11 mspectla sistemelor de inc3lz1re/cilmatizare - indicatlv PCC 
001-2013. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emfsli scazute de carbon 

Prioritatea de lnvestttll 3.1 · Sprfjinirea enctentet energetice, a 
gestionii:rll lnteltgente a energiet �i a utltiz8rii energtel din surse 
regenerabHe in lnfrastructurite pubUce, lnclusiv in cl8dirile 
publlce, �I in sectorul Iocufntelor 
Operettunea B - Cl3dlrf publfce 

Ghidul Solicitantutut. Conditll specifke de eccesare a fondurllor in cadrul apelulul de prolecte cu Utlul POR/2020/3/3.1/8/2/NE,SE,SM 

Model_C 

solicitantului (general �i specific) in termen de eel mult 5 zile tucratoare de la luarea la 
cuno�tin\a a situa\iei respective. 

Semnatura: 

MORARU Victor 
Semniitura reprezentantului legal al salicitantului 

Data: 

03.08.2020 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotdriire privind aprobarea realizarii proiectului ,,Cre!jterea eficientei 
energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita" si a cheltuietilor legate de proiect 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomiia se 
propune aprobarea realizdrii proiectului ., Cresterea eficientei energetice a Sediului Muzeului 
Judetean Ialomita" si a cheltuieli/or legate de proiect. 

Consiliul Judetean Ialomita, in vederea indeplinirii atributiilor privind protejarea si 
valorificarea corespunzdtoare a imobilelor aflate in proprietatea publicd a judetului Ialomita, 
a adoptat prin hotdrdre documentatia tehnico - economicd, faza D.A.L.l- revizuitd si 
principal ii indicatori tehnico - economici revizuiti la obiectivul de investitii ., Cresterea 
eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita ", Realizarea acestui obiectiv de 
investitii se va realiza prin intermediul axei prioritare 3-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 regenerabile in 
infrastructurile pub/ice, inclusiv in clddirile pub/ice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B 
Clddiri Pub/ice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. 

Avdnd in vedere cerintele :ji 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 Publice sunt prezentate datele privind 
cheltuielile legate de implementarea proiectului si propuse spre aprobare. 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este 
imputemicit sd semneze documentatia aferenta proiectului si declaratia de angajament - 
componentd a cererii de finantare, prin care se angajeazd sd asigure resursele financiare 
necesare implementdrii acestui proiect. 

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finaruele pub/ice locale, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, Consiliul Judetean Ialomita aprobd cheltuielile pentru 
lucrdrile de investitii de interes judetean, in limitele $i in conditiile legii. 

Constatdnd cii sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in 'yorma si continutul prezentate 
in proiect. 

·-, 
Conslllul Judetean latomlta 

111111111111/I IIIIIHIIII Ill 
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PRESEDINI: 
VICTOR MORA 

Redoctat 
BQ.r6gan Stelicii·Maritts 
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Conslllul Judetean Jalomlta 

lllll llllllll llllllllll/111111 10000088867 
RAPORT 

la proiectul de hotarare privind aprobarea realizari! proiectului: "Cresterea 
Eflcientei Energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita " �i a cheltuielilor legate de 

proiect 

Urmare relansarii apelului de proiecte pentru Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon, Priorita/ea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei 

energetice a gestionarii inteligente a energiei !ji a utilizarii energiei din surse regenerabile in 

infrastructuri pub/ice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - 

Cladiri Pub/ice- apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM., Consiliul 

Judetean Ialomita intentioneaza participarea in cadrul acestui ape! cu proiectul cu titlul . . . . . .. 
"Cresterea Eficientei Energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita ". 

Avand in vedere cerintele si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 

Operational Regional 2014-2020, este necesara adoptarea unei hotarari de Consiliu Judetean 

pentru aprobarea realizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este dupli cum urmeazli: 

Valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA afercnt: 5.349.675,70 lei 

Valoarea totalli eligibila, inclusiv TVA aferent: 5.343.725,70 lei 

Valoarea totala nceligibila, inclusiv TV A aferent: 5.950, 00 lei 

Valoarea contributiei proprii, inclusiv TVA este de : 112.824,52 lei 

Asistenta financiara nerambursablla solicitatli: 5.236.851,18 lei 

De asemenea, potrivit declaratiei de angajarnent-componenta a cererii de finantare, Judetul 

Ialomita prin presedintele Consiliului Judetean Ialomita se angajeaza: 

ca va asigura contributia proprie respectiv 106.874,52 lei, reprezentiind 2 % din 

valoarea totala eligibila a proiectului, conform sectiunii 1. 7 Rata de cofinantare a 

proiectului. 

ca va finanta toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului 



ca va asigura resursele financiare necesare irnplementlirii optime ale proiectului in 

conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Totodata solicitantul, respectiv Judetul Ialomita trebuie sa imputerniceasca pe 

reperezentantul sau legal sa sernneze documentatia aferenta proiectului, in situatiile 

mentionate de Ghidul Solicitantului precum �i Declaratia de Angajarnent prevazuta in anexa 

ill. 1. 

Fata de cele prezentate, propunem spre analiza Consiliului Judetean Ialomita adoptarea 

proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Cresterea Eficientei 

Energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita " �i a cheltuielilor legate de proiect. 

DIRECTOR EXECUTIV 
VLAD Cristian 

2 


