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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR. 009

privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea

inițierii negocierilor, în numelejudeţului Ialomița, pentru contractarea şi/sau
garantarea uneifinanţări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane lei
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

,

- Referatul de aprobare nr. ZI /2021-4 din TA05 2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomița,
Examinând:

- Raportul de specialitate nr. YM4E p021-A din «%.03,2021 al Direcţiei Coordonare

Organizare;

turism,

- Avizul nr.

din

2021 al Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi

- Avizul nr.
din
2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilități;
- Avizul nr.
din
2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecția mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.352/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 29 lit.f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 191 alin.(1) lit.c) şi alin. (4) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
37/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 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 art, 9 pet. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatăprin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 2158-2170din Codulcivil,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finalizarea proiectelor aferente
obiectivelor de investiţii publice de interesjudeţean aflate în derulare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art] Se împuterniceşte Președintele Consiliului Judeţean Ialomița să inițieze negocierile, în
numele judeţului Ialomița, pentru contractarea şi/sau garantarea unei finanțări rambursabile
interne/externe în valoare de 100 milioane lei, în vederea finalizării proiectelor obiectivelor de investiţii
publice de interes județean aflate în derulare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Ar4.2 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,

spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița și, spre ştiinţă, Instituţiei
prefectului — Județul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
secțiunea "Monitorul Oficial al Județului”.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul generaljudeţului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc,
DIG

Cod FP — 07 — 02, Ed 2 vers0

Anexă la HCJI nr,

2021

CENTRALIZATOR
CUPEINZÂND PROIECTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AFLATE ÎN DERULARE
PROPUSE A FI COFINANȚATE DIN ÎMPRUMUT

Fonduri europene :

1. Proiectul: Modernizarea drumurilorjudeţene DJ 302 (km 13-+865 -km 37-+545) localităţile Drăgoeşti
— Roșiori- Moviliţa — Dridu, DJ 101 (km 52+100 — 37+600) localităţile Dridu — Fierbinţi Târg-limita
judeţ Ilfov, DJ 101 km (52-+100 — km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53-+-700 — 61-++740)

limita judeţ Călăraşi - Sineşti (DN2).
2. Proiectul: Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului
Dup

Judeţean de Urgenţă Slobozia;
Proicctul: Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey;
Proiectul: Reabilitarea și punerea în valoare a MonumentuluiIstoric Oraşul de Floci;

Proiectul: Restaurarea şi conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae;
Proiectul: „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași — Albeşti — Andrăşeşti -Gheorghe DojaCruaţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ
203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-Limită judeţul Buzău.

7. Proiectul: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal de
Urgenţă Slobozia.

Fonduri naţionale:

1. Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia

2. Modernizareaşi dotarea Incintei clădirii Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia
3. Modernizare DJ] 201 Buești-Ivăneşti-lon Ghica-Ciulniţa-Cosâmbeşti-Mărculeşti,

km 57+000 - km 84+000"
4. "Modernizare DI 201: tronson 1 DN 2 Coşereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - km 35-+400"
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Județean
Ialomiţa în vederea iniţierii negocierilor, în numele județului Ialomiţa, pentru
contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare
de 100 milioanelei

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

împuternicirea Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţaîn vedereainiţierii negocierilor, în

numele judeţului Ialomiţa, pentru contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile
interne/externeîn valoare de 100 milioane lei.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are în implementare proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile și proiecte finanțate din surse naționale și/sau locale. Valoarea
totală a acestor proiecte este de circa 650 milioane lei, din care contribuția proprie, prin

bugetul județului Ialomiţa, este de circa 100 milioanelei.

Bugetul previzionat al județului pentru anul 2021 nu asigură finanţarea integrală a
tuturor obiectivelor aflate în derulare. În acest sens, se impune contractarea unui împrumut în
valoare de circa 100 milioane lei, sumă care va contribui substanțial la derularea în condiţii
desiguranţă financiară a acestor proiecte.
Conform procedurii instituită prin Codul administrativ (art. 191 alin. 4 lit.d), prima
etapă a demersului de contractare o reprezintă împuternicirea președintelui consiliului
judeţean de a iniția negocierile, în numele judeţului, pentru contractarea şi/sau garantarea
finanțării rambursabile. În baza acestui acord de principiu al autorităţii deliberative, ulterior,

va fi supusă spre aprobare hotărârea prin care se solicită Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale avizarea împrumutului în cauză, stabilindu-se, totodată, sumele
necesare din respectivul împrumut pentru fiecare proiect în parte.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.
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din 26.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
în vederea iniţierii negocierilor, în numele județului Ialomița, pentru contractarea şi/sau

garantarea uneifinanţări rambursabile interne/externe în valoare
de 100 milioane lei

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii

administrative privitoare la împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița

în vedereainiţierii negocierilor, în numele judeţului Ialomița, pentru contractarea şi/sau

garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioanelei.

În conformitate cu prevederile art. 191 alin.(4) lit.d) din Codul administrativ, la
solicitarea preşedintelui consiliului judeţean, autoritatea deliberativă îl poate mandata
săiniţieze negocierea pentru contractarea unui împrumut în numele judeţului.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are în derulare o serie de proiecte finanțate atât din
fonduri europene, cât și din fonduri naţionale, în fiecare dintre acestea având obligația
asigurării unei contribuţii proprii. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare
finalizării proiectelor aflate în diferite stadii de derulare, conducerea Consiliului
Judeţean Ialomiţa își propune contractarea unui împrumut, în condiţiile Ordonanţei de
Urgență a Guvernului nr, 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea,

componența şi funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu

modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 29 lit.f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare, contractarea unui împrumut este
exceptată de la aplicarea vreunei proceduri specifice achiziţiilor publice.
Elementele de analiză prezentate maisus, fundamentează, din punct de vedere al

legalităţii, proiectul de hotărâre propus adoptării Consiliului Judeţean Ialomiţa,
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