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H O T Ă R Â R E  
privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția  

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului “Sprijin la  
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura 
 și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură - 5D2” ,  finanțat  prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020,  
Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1-Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică  

pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii 
beneficiari FESI, și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 27260/2020 – E din 11.12.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 27266/2020 – K din 11.12.2020 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 27730/2020 – U din 17.12.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 27715/2020 – E din 17.12.2020  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 

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

2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 – Întărirea capacității 

beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor 
privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1- Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 
finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1- Asistență 
orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv 
instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării Proiectului „Sprijin la nivelul 
regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice 
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2”,  finanțat  prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1-Asistență 
orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv 
instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, pentru elaboarea documentațiilor 
tehnico-economice a următoarelor proiecte ale Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Ialomița: 
 a) “Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); 

intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”; 

b) “Consolidarea, amenajarea şi reorganizarea Muzeului Naţional al Agriculturii”. 
 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului menționat la alineatul 
(1), prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (3) 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                    
28.607.927,95 lei cu TVA, din care valoarea totală aferentă proiectelor județului Ialomița în 
cuantum de 944.475,63 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
26.492.556,22 lei cu TVA și valoarea neeligibilă în cuantum de 2.115.371,73 lei cu TVA, din care 
valoarea totală eligibilă aferentă proiectelor județului Ilaomița în cuantum de 712.982,55 lei cu 
TVA și valoarea neeligibilă aferentă județului Ialomița în cuantum de 231.493,08 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița la 
finanțarea proiectului, în valoare de 14.259,65 lei cu TVA, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, precum și contribuția în cuantum de 231.493,08 lei cu TVA, cheltuieli 
neeligibile.. 
            (4) Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița va asigura toate resursele 
financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 

(5) Contribuția Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița și costurile neeligibile 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

 
 Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița 
Ialomița să semneze Acordul de parteneriat și alte documente aferente proiectului, în situațiile 
menționate de Ghidul Solicitantului.  
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
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Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, spre știință, Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Direcției Buget Finanțe, Direcției Investiții și Servicii 
Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 
 

PREȘEDINTE  
MARIAN  PAVEL 

 
 

 

                                                                                                        

   
       Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

  Adrian-Robert IONESCU 
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