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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. f4

privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea Eficienţei Energetice a Școlii
Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia”și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

i

- Referatul de aprobare nr. _AI/Gt_ 72021 - 7.din 20.05.2021 al Preşedintelui

Consiliului judeţean ialomiţa,
Examinând:
- Raportul de specialitate nr. 4222] _/2021 - J din E .05.2021 al Direcţiei

investiţii şi Servicii Publice;

- Avizul nr.

/2021 - __ din ___.05.2021 al Comisiei pentru urbanism,

amenajareaieritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism,

- Avizul nr.

şi agricultură,

/2021 - __ din ___.05.2021 al Comisiei economico — financiare

În conformitate cu:

- Strategia de Dezvoltare a Județului lalomiţa 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 20162020”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr._____ din
„2021 privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.1.] revizuită şi a
principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii “Creșterea
Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia”:

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei

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, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional 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 Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul Judetean Ialomita

N)

Cod FP -07-02, Ed.2vers.0

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică iegislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean

Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021,
În temeiul art. 196 olin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului “Creșterea Eficienţei Energetice a Școlii
Profesionale Speciale “ion Teodorescu“ Slobozia” pentru obţinerea finanţării din fonduri

europene prin Programul Operaţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 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
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.
(2) Pe durata realizării proiectului şi a implementării acestuia se vor respecta
prevederiie legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse,
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achizițiilor publice și ajutorului
de stat.

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum de

5.153.967,01 lei cu TVA.
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzutia art.1 în cuantum de

4.993.337,71 lei cu TVA.

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomița la finanţarea

proiectului, în valoare de 260.496,06 lei, compusă din 99.866,76 lei, reprezentând 2% din

valoarea totală eligibilă a proiectului și 160.629,30 lei cheltuieli neeligibile. Asistenţa

financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 4.893.470,95 lei.

(4) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului

Ialomița toate costurile neeligibile şi conexe aferente proiectului și va asigura toate

resursele

financiare

necesare

implementării

proiectului

în

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

condiţiile

(5) Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzutela alin.
1, 2 și 3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel- Președintele Consiliului Judeţean
Ialomița să semneze documentația aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de Ghidul

Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cod FP -07-02, Ed.2yers.0

Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării
proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Scolii Profesionale Speciale “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 lalomiţa, prezenta hotărâre se va

comunica, spre aducere ia îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul
Consiliului Judeţean ialomiţa, și, spre știință, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa,

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea “Monitorul

Oficial! al Județului”.
PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General!al Judeţului lalomiţa
Adrian - Robert IONESCU

Cod EP -07-02, Ed.2vers.0

mrosayeoans__|

staoajec)

ITOT
mp
au
CÎNUOȚEŢ UESISPRF INȚMIȚISUO- PAIPIEIO€]
] "mu exouy

IRCsiTE
10'L96'£sT'S

VE
d0'936'p£

009
08679091

000

98'8£9'sT
Vb'066'PET

TE Taz 6lZE
IL LEE'EG6'P

00 935 vE
s
00'966'6
60EZY
Z069 20
90 851 67

5
00'966'8
12 E9r08
8959
EL 208 6.
00005 II

Ț
B6'28€ ȘIS
61276001

EZ
£

0000s
00

ZISTy
8618815

Go 00s£
90

SSZLT'04

00'05£ ze.

LE ces Ss Z

009

T7'v90'wl

000101

LeP
D0'0s€ Zi
90897,

00'000'£

MAIDII 1YLOL

00'000'2

03ppi PIZ

EpZ scz

1S"7W9'629'1
1£

ITĂȚIRAU IRI[a)

TU'L35'EsTs

SE

19907807

SETVE

00'0000£

anqţăna amy)

PO'I£T'S8L

ZUVINVUNIA 40 HăIaH20 1nLaona 's

T]

SIVÂNYNIA 20 aŞăns| ră
“anl

Zaae3 up SIEȚUEUIy ap [ET3I37 E EIE307 ESIEATEA|

1 10113 7.
Tipe Ea
vz
Pope na p30e9[eu)__£ TATOLIIY)
310I3v2 1901

"TVUANID 1Y.LOL|

pa
E)

INILLOSIOUd Y ZAVÂNYNIA Aa asans

paţauă

ze

re
Tis
LE

aipieSnao mp gaezar area “peroxd naauad aaoujqrd șă areurtoșut ap șpapaaţatţo 19
aaeuttrOgaţ3p HORIA) 9 "ANITOLIIVI |9.
să
LOL]
MPRILziD ES

EI
aasoar
up
DREaIEFE IESŢITODRSUE 3P7
22
FBpupup sury_S 1010LIăYA|
FTOLidvă IVLOI
23005 ToȚRISETA GAL;aŢ FIEI0p 15 DES

IREZIIOIRE [5 Inpa0oe SAT 3P BBGRdO|E-E

nr
ra IRO.LiV|
a
ÎFLOL
Sora
se

“feazoza exey 78 vo ajenorţarzny 13 aor2oţourgeA aquxaredţsa 'afespnpour ac)smog |? Y

ce 3p E

Eouzay FIuă)sIsE

IEREIRPUD £ TOLIÂVI|E

'3afnfetoa8ozpg 'o18oţozppu'oajyarăodo)'oștoșosă “serurgevosi) vara2p uprus|! €

i
Ti

BIND | 10LTĂVO|I

Raza

TI012dY) TVLOL
RTRAȚIEBIO 9ris3at IONA
iz
INPRAI25ȚO37055338
HeRUrSID 7 10J1d7
TI0IĂV>

SERIEazeas E] CREEA 5 FEpIȚBo

Ţermuaroș

aoploudeagns 45 z0faţoșalta zoapunuracl

AEVLNYNIA 2 IMIZUAD 1NLa9na

LL LEE E6S

ÎL LEE 66

30

PATE DDRTO ILES TIET
AISt[eui “opewuao aoypqnă HestroruYy euoașea urp sureyoi
APERE TRE PETITIE IRUEIE ȚEL= Re
Asu 16 1igIurounyy 247083729 Urp NreyHoNroS

TIE:

AISnȚoui *9F200j

XLYLIDTIOS YIAYSUNAWVAIN YUVIONYNII YINBISISY!

vreuorog onogatzo

S6 DLb'c6s%t

iri
qi
=

“a
E

Toaca dup apidoad EndșIu05)
FaIeze VAL ASRISUI CZpar50j? E7E30n CastoţăA|
EIEFE VAL AISRŢDUI
EAT pat EjăIOI EaTEOȚEA.

DEGT903I
3139865

90'96P097
IL 25E 66
DE 679 091

i
3ptanoBajeo|
arenreury ap
azazeo Țiqr5ta pod, ep13195 VIALOIIA
218303 arzolzA

ZUVÎNUNIA 20au 29 AnLaona "a

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului JudeţeanIalomiţa

ur.

din

Programul Operaţionai Regional 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu ernisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor
Operaţiunea B - Clădiri publice
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3,1/B/2/NE,SE,5M
Model_C

În etapa de precontractare
Declaraţie de angajament
Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului

Subsemnatul PAVEL MARIAN, CNP
- .„ posesor al CI seria z, nr.
de SPCLEP Slobozia, în calitate de reprezentant legal al UAT Judeţul Ialomița,

1, eliberată

Solicitant de finanțare pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE A ȘCOLII
PROFESIONALE SPECIALE "ION TEODORESCU ” SLOBOZIA” pentru care am depus prezenta Cerere

de finanțare

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)

„Să asigure contribuția proprie 99.866,76 lei, reprezentând 2,00% din valoarea totală
eligibilă a proiectului, conform cererii de finanţare,

Să finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform
Acordului de parteneriat)

=

Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile
rambursării ulterioare a cheltuieliloreligibile din instrumente structurale,

=

Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate
cu ultirnul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze
sumele ce implică contribuția solicitantului la cheltuieli eligible și neeligibile aferente

proiectului,

„Să mențină proprietatea/administrarea facilităţilor construite/ modernizate/ reabilitate /
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate și natura activităţii pentru
care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția situaţiilor prevăzute în
contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plăţii

finale în cadrul contractului de finanțare,
*

În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiţii în infrastructură
trebuie ca pe perioada de durabilitate să:
o

o
o

să menţină investiţia realizată
necesare);

(asigurând

mentenanţa şi serviciile asociate

să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al

infrastructurii, decât în condiţiile prevăzuteîn contractul de finanțare;

să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale

investiţiei,

2021

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3; Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a

gestionării inteligentea energieiși a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuinţelor
OperaţiuneaB - Clădiri publice
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrut apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM
Model_C

Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislației
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi egalităţii de gen.
Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului/spaţiilor obiect al proiectului, prin

menţionarea în cerinţele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului
tehnic, respectarea prevederilor naționale şi europene aplicabile în vigoare.

Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de

audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea
realizării performanțelor energetice minime impuse de legislaţia naţională şi europeană

aplicabilă, în vigoare?.

Să respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, următoarele condiţii:
o

sănuse afle în stare de faliment

o

să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR.

651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de

ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicareaarticolelor 107 și 108 din tratat.
o

să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate

cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și

completările ulterioare.

1 Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:
art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fonduteuropean agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
2 Reglementările europene şi naţionale relevanteincidente:

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a
clădiritor,
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică,
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a
Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul
al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanţă energetică a
clădirilor și a elementelor acestora,
Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și legislația subsecventă, inclusiv Ordinul nr. 3.152 din
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire ia aplicarea unitară a prevederilor
legale privind performanţa energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC
0041-2013.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3; Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiţii 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
OperaţiuneaB - Clădiri publice

Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/8/2/NE,SE,SM
Model_C

o
=

să dețină dreptul legal de a desfășura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.

Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau

ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul
solicitantului (general și specific) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la

cunoștințăa situației respective.

Semnătura:

PAVEL MARIAN
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
Data:

/

/2021

ROMÂNIA
Te. 0243 230290

Fax: 0243 230250

Ş

,

Slobozia - Piaţa Revoluţiei Ne. 1
,

PREȘEDINTE
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Ne. Î2/0f? /2021 - /_ din A„05.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea Eficienţei
Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu“Slobozia” și a cheltuielilor
legate de proiect

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean lalorniţa se
propune aprobarea realizării proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Școlii
Profesionale Speciale “lon Teodorescu”Slobozia” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Consiliul Judeţean Ialomița, în vederea îndeplinirii atribuțiilor privind protejarea și
valorificarea corespunzătoare a imobilelor aflate în proprietatea publică a judeţului
Ialomița, a adoptai prin hotărâre documentaţia tehnico — economică, faza D.A.L..
revizuită și principalii indicatori tehnico — economici revizuiți la obiectivul de investiţii
„Creșterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale “ion Teodorescu”Slobozia”,
Realizarea acestui obiectiv de investiţii se va realiza prin intermediul axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii
3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea 8 - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020.
Având în vedere cerinţele şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 3, este necesară aprobarea realizării

proiectuluiși a cheltuielilor legate de proiect.

În urma parcurgerii etapelor de evaluare la nivelul Agenției de Dezvoltare SudMuntenia a reieșit necesitatea revizuirii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie, precum și de reaprobare a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente acestui
proiect.
În raportul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice sunt prezentate datele privind
cheltuielile legate de irnplementarea proiectului şi propuse spre aprobare.
Consiliu! Judetean Ialomita

| LU N

Președintele Consiliului Județean Ialomiţa, potrivit Ghidului Solicitantului, este
împuternicit să semneze documentația aferentă proiectului şi declaraţia de angajament —
componentă a cererii de finanţare, prin care se angajează să asigure resursele financiare
necesare implementării acestui proiect.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean ialomiţa aprobă cheltuielile
pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şiîn condiţiile legii.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în
proiect.
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RAPORT
privind aprobarea realizării proiectului “Creşterea Elicienţei Energetice a Şcolii Profesionale
Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”și a cheltuielilor legate de proiect

Urmare a relansării apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM finanţatprin POR
2014-2020, Axa prioritară 3, Sprijinirea tranziției cxătre o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.] „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în
sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B- Clădiri publice Consiliul Judeţean Ialomiţa a depus în data de

08.08.2020 cererea de finanțare pentru proiectul:
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia

“Creşterea Eficienţei Energetice a Şcolii

Având în vedere cerinţele şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară mnai sus
menţionată a fost necesară adoptarea Hotărârii de Consiliu Judeţean nr. 122 din 07.08.2020 pentru
aprobarea. realizării proiectuluişi a cheltuielilor legate de proiect, cu următoarele valori:
Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.076.728,09 lei

Valoareatotală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 4.993.337,71 lei

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 83.390,38 lei

Valoarea contribuției proprii, inclusiv TVA este de 99.866,76 lei reprezentând 2% din
valoarea eligibilă a proiectului şi 83.390,38 lei reprezentând contribuţia la cheltuieli

neeligibile.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 4.893.470,95 lei
În urmafinalizării etapei de evaluare tehnicăsi financiară, cererea de finaţare a fostadmisă,
urmând a se trece la etapa de precontractare fiind totodată necesară actualizarea documentelor
proiectului acolo undeau intervenit modificări.

Întrucâtîn urma clarificării nr. 2 venită din partea ADR. Sud Muntenia în etapa ETF a fost nevoie

de actualizarea devizului proiectului conform recomandărilor a rezultat o noua valoare totală a
proiectului, conform bugetului anexat, după cum urmează
Valoarea totală a proiectului inclusiv TVA se modifică de Ia valorea de 5.076.728,09 lei
Ia valoarea de 5.153.967,01
Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent nu se modifică: 4.993.337,71 lei

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: se modifică de la 83.390,38 lei la
160.629,30 lei
Valoarea contribuţiei proprii a CJI se modifică de la 183.257,14 la 260.496,06 lei din

carela cheltuielieligibile, inclusiv TVA nu se modilică: 99.866,76 lei reprezentând 2% din
valoarea eligibilă a proiectului şi contribuţia Ia cheltuieli neeligibile se modifică de Ia
83.390,38 lei la 160.629,30 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată nu se modifică : 4.893.470,95 lei
În raport modificarea sumelor detaliate mai sus se vor reactualiza în mod corespunzător şi
anexele1 și 2 la Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr, 122 din 07.08.2020
an jalomita
Consiliul Jijdete

nlHI]

Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale precum si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completăr
ile
ulterioare, propunem spre analiză Consiliului Judeţean Ialomiţa adopiarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea realizării proiectului: “Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale
„lon Teodorescu” Slobozia
Jirector Executiv
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