
ROMANIA 
061°:181LILA. JUDETEA- N 	•MIT• 
INITTOR5 	05—  NR, 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOPAITA 
Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobazia Piata Revolutiel Nr.1 

web: www.cicnetro 
e-maii: cjiOcicnet.ro 

PROJECT DE 110TARÂRE NR. 
privind aprobarea participeirii Judetului Ialorniţa in cadrul programului „South-Muntenia 

Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul Programului 
ELENA — European Local Energy Assistance i asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional(' 

Sud Muntenia in vederea realiză rii in comun a proiectelor de investitii de interes judelean 
finan ţate prin program 

Consiliul Judeţ ean lalomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.142470 2,  /2021- din 4 -0-1  2021 al Presedintelui Consillului 

Judetean Ialomi ta, 

Examinand: 
- solicitarea din data de 24.03.2021 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionctici Sud Muntenia; 
-comunicarea din partea Agentiei pen tru Dezvoltare Regionalci Sud Muntenia a listei 

proiectelor din judetul Ialomita cc vor face parte din portofbliul programului ELENA; 
-Hotă rarea Consiliului Judetean lalornita nr. 7  49.61r.  2021 privind asocierea 

Judetului Ictlomita cu uncle uniteiti administrativ teritoriale din judet în vederect participă rii in cadrul 
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finantca in cadrul Programulut ELENA — European Local Energy Assistance; 

- Raportul de specialitate nr. 4404 /2021 -6 din  Ae .04'  2021 al Directiei Investitii 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, obligatii 
incompcuibiliteiti; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 cd Comisiei pentru invdt ă mant, cultură , mite, tineret, 
colaborarea cu societatea eivilă  ş i relaţ ii externe; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 al Comisiei pentru muncd, scincitate, asisterad socială  ş i 
familie; 

-Avizul nr. 	din 	2021 al Comisiei economico-financiare ź  agricultură ; 
-Avizul nr. 	din 	2021 al Comisiei de urbanism, amenajctrea teritoriului, 

dezvoltare regională , protectia rnediului si urbanism; 

In conformitcae cu: 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională  in Romania, cc moclificdrik ş i 

completdrile ulterioare; 
- Carta Europeană  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificatd prin Legea nr. 

199/1997; 
prevederile Direetivei UE 2012/27/ privind eficienta energeticei; 

- prevederik Hotă rarii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobctrea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urge* a Guvernului nr. 4012015 privind gestionarea 
fincmciară  a fOnclurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 
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- preveclerile Legii nr. 9812016 .privind achiziţ iile publice, cu modificdrile i complereirile 
ulterioare; 

prevederile Hoteirdrii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoctre la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiiie publice; 

- prevederile art. 173 (dirt. (1) lit. e) i al/n. (7) lit, a), din Ordonanta de Urgentei 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tennied legislativei pentru elctborarea 
actelor normative, republicatei; 

- prevederile Regulamentului de organizare şż  functionare a Consiliului Judelean 
aprobat prin Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomiţ a nr, 46/30.03.2021, 

In temeiul art. 196 alin, (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentcl a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul adrninistrativ, cu tnodificetrile ş i completeirile ulterioare, 

HOT Ă R,LLYTE: 

Art.] (1) Se aprobd participarea Judetului Ialomita In cadrul programului „South-Muntenia 
Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat In cadrul Pro gramului 
ELENA — European Local Energy Assistance cu obiectivele de investitii proprii preveizute in anexa 
nr.1 la prezenta hoteireire. 

(2)Se aprobei portofoliul de proiecte care se vor implementa nivelul judetului Ialomita 
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finantat in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy Assistance prevdzut in anexa nr.2 
la prezenta hoteirdre. 

Art.2(1)Se aprobd asocierea Judetului Icdomita Cu Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud 
Muntenia in vederea realizeirii in comun a proiectelor de interes judetean prevdzute Ia art.1). 

(2) Se aprobei Acordul de parteneriat cc va fi /ache/at de Judelul Ialomita cu Agentia pentru 
Dezvoltare Regionald Sud Muntenia, preveizut în anexa nr.3 care face parte integrcuncl din prezenta 
hoteir dre. 

Art. 3(1)  Se aprobci vcdoarea totalc7 estimatd a proiectelor preveizute la art.1) alin.2) in sumd 
de 979.626,00 euro feird TVA, din care contributia proprie estimatcl a Judetului lalomita, in calitate 
de partener asociat, este in cuantum de 97.962,60 euro fdrei TVA, reprezentand 10% din valoarea 

estimatei ct proiectelor. 
(2)  Finan (area tuturor costurilor neeligibile ş i conexe aferente proiectelor se vor suporta din 

bugetul Judetului Ialotnita si din hugetele locale ale uniteitilor administrativ teritoriale preveizute la 
art. .1 pentru obiectivele de investitii proprii, 

Art.4 Se aprobei, Cu respectarea prevederilor art 3 din prezenta hoteirdre, asigurarea din 
bugetul Judefului Ialomita a tuturor resurselor financiare necesare implernentdrii opt/me a 
proiectului, in conditiile programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" finantat In cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance 

conditiile impuse de legislatia în vigoare ş i In conditiile ramburseirii/decontdrii ulterioare a 
cheltuielilor din fonduri europene. 

Art.5 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Jude (can Ialomita să  semneze Acordul de 
parteneriat mentionat la art.2 cdin.2) i once alte documente necesare implementeirii proiectelor 
prevcizute la art.1. 

Art.6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantci din prezenta hoteirdre. 
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Art.7 Prin grija Secretarului General at Jucleţ ului Ialomiţa, prezenta hoteireire se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice si Direcţ iei Buget 
Finanţ e, Direcţ iei Acbizi ţ ii ş i Patrimoniu i, spre ş tiinţă , Agen ţ iei pentru Dezvoltare Regionaki Sud 
Muntenia si Institu ţ iei Prefectului — Judeţ ul lalomita, urmeind sei fie publicata pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial at Judeţ ului ". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general judetului Ialomiţa  

Adrian Robert IONESCU 

 

Cod FP — 07 — 02, Ed 2 vers0 



Anexa nr.1 la Ho tă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obieetivul de 
investitii 

Anal  
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
modernizat 
A' (nap) 

Valoarea 
estimat ă  a 
investitiei 
(euro fAr ă  
TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
doeumentati 
ilor (euro fă ră  
TVA) 

Contributia Judetului 
Ialomita de 10% (in 
eazul proieetelor 
proprii) la valoarea 
estimată  a 
doeumentatiilor (euro 
fă ră  TVA) 

1 
Judetul 
Ialomiţ a 

Centrul de 
plasament nr. 3, 
Slobozia 1972 social S+P+3 2,888.00 1.097_500,00 51.500,00 5 150,00 

2 
Judetul 
Ialomi ţ a 

Cladire 
Complex 
Servicii Sociale 
Urziceni 1998 social S+P+3 2,420.00 919.600,00 43.500,00 4.350,00 

3 
Jude ţ ul 
Ialomiţ a 

Cantina Central 
de plasament 
nr. 3 Slobozia 1972 social P+1 958.00 431.100,00 21.200,00 2.120,00 

4 
Jude ţ ul 
Ialomiţ a 

Centrul de 
plasament nr. 2, 
Slobozia 1998 social S+P+1 704.00 316.800,00 16.000,00 1.600,00 

TOTAL 2.765.000,00 132.200,00 13.220,00 



Anexa nr.2 la Hotă farea Consiliului Judetean falomi ţ a nr. 	 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

Ann! 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim 
de 
ină lţ ime 

Suprafaţ a 
modernizată  
(mp) 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iei 
(euro fă ră  
TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentaţ iilor 
(euro fă ră  TVA) 

Contribu ţ ia 
Judeţ tdui 
Ialomi ţ a de 5% 
la proiectete 
asociaţ ilor, 10% 
Cm cazul 
proiectelor 

proprii) la 
valoarea 
estimat ă  a 
documenta ţ iilor 
(euro fă ră  TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentaţ iilor 
aferent ă  
municipiilor 
oraş elor şi  
comunelor 
(euro fă ră  TVA) 

1 
Judet

i  
ul 

falom ţ a 

Centrul de 
plasament nr. 3, 
Slobozia 

1972 social S+P+3  2,888.00  1.097.500,00 51.500,00 5.150,00 

2 
Judetul 
Ialomita 

Cladire 
Complex 
Servicii Sociale 
Urziceni 

1998 social S+P+3 2,420.00 919.600,00 43.500,00 4.350,00 

3 
Judeţ ul 
Ialomiţ a 

Cantina Centrul 
 de plasament 
nr. 3 Slobozia 

1972 social P+1 958.00 431.100,00 21.200,00 2.120,00 

4 
Judeţ ul 
Ialomita 

Centrul de 

plasament nr. 2, 

Slobozia 

1998 social S+P+1 704.00 316.800,00 16.000,00 1.600,00 

A 
TOTAL UAT 
JUDETUL 
IALOMITA 

2.765.000,00 132.200,00 13.220,00 



I 
UAT 
Slobozia 

Liceul 
Tehnologic 
Alexandru I oan 
Cuza Corp B 

 1974 educatie S+P+3 8,349.00 940.900,00 44.300,00 2.215,00 2.215,00 

2 
UAT 
Slobozia 

Liceul 
Tehnologic 
Alexandra Joan 
Cuza Clă dire 
intemat 

1974 educatie S+P+2 1.788,00 679.500,00 32.400,00 1.620,00 1.620,00 

3 
UAT 
Slobozia 

Liceul 
Tehnologie 
Alexandra Joan 
Cuza Atelier 

ş colar 
(instalatii) 

1974 educatie P 274,00 123.300,00 7.100,00 355,00 355,00 

4 
UAT 
Slobozia 

Clă dire Ş coala 
Girnnazială  Sf. 
Andrei 
Slobozia 

1963 educaţ ie S+P+1 3,885.00 1.271.100,00 59.300,00 2.965,00 2.965,00 

5 
UAT 
Slobozia 

Gră dinita cu 
program 
prelungit 
JUNIOR 

1972 educaitie P+1 2,310.00 877.800,00 41.500,00 2.075,00 2.075,00 

6 
UAT 
Slobozia 

Gră diniţa cu 
program 
prelungit 
PITICOT 

1976 educatie P+1 2,135.00 811.300,00 38.400,00 1.920,00 1.920,00 

7 
UAT 
Slobozia 

Ş coala 
 Gimnazial ă  nr. 
3 - Corp Cl/A 

1955 educatie P+1 1,316.00 500.100,00 24.300,00 1.215,00 1.215,00 



8 
UAT 
Slobozia 

Liceul de arte 
Ionel Perlea - 
Corp A 

1985 educatie P+2 954,00 429300,00 21.000,00 1.050,00 1.050,00 

9 
UAT 
Slobozia 

Colegiul 
National Mihai 
Viteazu 
 Slobozia Corp 
C-laboratoare 
informatic ă  ş i 
bibliotecă  

1974 educatie P+1 389,00 175.100,00 9.500,00 475,00 475,00 

10 
UAT 
Slobozia 

Colegiul 
National Mihai 
Viteazu 
Slobozia Corp 
A-liceu 

1969 educatie P+2 3.308,00 1.275.000,00 58.700,00 2.935,00 2.935,00 

11 
UAT 
Slobozia 

Colegiul 
National Mihai 
Viteazu-Corp B- 
Cantina 

1971 educatic P 397,00 178.700,00 9.600,00 480,00 480,00 

12 UAT Fete ş ti 

Clă dire Spitalul 
Municipal 
„ANGHEL 
SALIGNY"- 
Dispensar TBC 

1985 sdnă tate S+P+1 740,00 281.000,00 14.300,00 715,00 715,00 

13 UAT Feteş ti 

Clddire Ş coala 
Gimnazială  
Dirnitrie 
Cantemir 

1976 educatie P+1 1.207,00 544.000,00 26.500,00 1.325,00 1.325,00 



14 UAT Fetesti 

Clă dire Scoala 

Genera16. 
„Aurel Vlaicu" 
Fetesti, Corp 1 

1959 educatie S+P+2 2.967,00 376.000,00 18.600,00 930,00 930,00 

15 UAT Fetesti 

Clă dire Ş coala 
Genera lă  
„Aurel Vlaicu" 
Fetesti, Corp 2 

1978 educaţ ie  P 517,00 197.000,00 10.500,00 525,00 525,00 

16 UAT Fetesti 

Cl ă dire Scoala 
Gimnazială  
„ Dimitrie 
Cantemir"- 
Gră diniţa cu 
normal 

1895 educatie S+P 950,00 361.000,00 18.000,00 900,00 900,00 

17 
UAT 

Ţă ndă rei 

Liceul Teoretic 

Ţă ndă rei 
1998 educaţ ie P+2 2,316.00 880.000,00 41.500,00 2.075,00 2.075,00 

18 
UAT 

Tandă rei 

Ş coala 
Gimnazială  
Spiru Haret 

Tandă rei 

1970 educate P+1 1,219.00 463.200,00 22.600,00 1.130,00 1.130,00 

19 
UAT 

TAndă rei 

Clă dire Sediu 
administraţi e 
public ă  locală  

1997 administrativ P+3 1696 644.500,00 30.800,00 1.540,00 1.540,00 

20 UAT Albesti 
Sediu 
administrativ 
Albesti 

1969 administrativ P 300,00 135.000,00 7.700,00 385,00 385,00 



21 UAT Balaciu 

Clă dire Ş coal ă  
Ginmazială  
„Arhimandrid 
Teofil" 
Comuna 
Balaciu 

1962 educaţ ie P+1E 1,225.00 362.250,00 17.983,00 899,15 899,15 

22 
UAT 
Bă reă nesti 

Ş coala 
Gimnazial ă  
Bă rc ă uesti - 
corp B 

1970 educaţ ie 1E 722.00 324.900,00 16.300,00 815,00 815,00 

23 
UAT 
Bă rcă nesti 

Sediu primă rie 1939 administrativ P+1 308,00 138.600,00 7.900,00 395,00 395,00 

24 UAT Bueu 
Ş coal ă  
Gimnazial ă 	1962 
Bucu C1+C3 

educaţ ie 
C1-1954 
C3-1970 

616,00 277.200,00 12.500,00 625,00 625,00 

25 
UAT 
Cosă mbesti 

Ş coala 
General ă  
Cosă mbesti 	

1927 

Corp 1 

educaţ ie P 385,00 173.250,00 9.400,00 470,00 470,00 

26 UAT Dridu 
Ş coala Moara 

1930 
Dridu 

educatie P 265,00 119.250,00 7.200,00 360,00 360,00 

27 
UAT 
Mă rculesti 

Grădiniţa 
Mă rculesti 	

197'7 educatie P 340,00 153.000,00 8.500,00 425,00 425,00 

28 
UAT 
Moviliţ a 

Clă dire 
Gră dinită 	1980 
Moviliţ a 

educatie 13+1 614 276.300,00 14.100,00 705,00 705,00 

29 
UAT 
Platonesti 

Clă dire sediu 
primă rie 	1995 
Platonesti 

administrativ P 265,00 119.250,00 7.000,00 350,00 350,00 

30 UAT Reviga 
Ş coala 
General ă  nr.1 	11937 
Reviga 

educaţ ie P 422,00 189.900,00 10.600,00 530,00 530,00 



31 UAT Reviga 
Ş coala 
Generală  nr.2 
Re_viga 

1966 educaţ ie P 495,00 222.750,00 11.700,00 585,00 585,00 

32 UAT Ro st ori 

Scoala 
im. G 	nazial ă  

Maica 
Domnului 

1970 educatie P+1 1,280.00 486.400,00 23.700,00 1.185,00 1.185,00 

33 
UAT 
S ă lcioara 

Ş coala 
 Gimnazial ă  
Să lcioara 

1932 educaţ ie P 981.00 441.450,00 21.600,00 1.080,00 1.080,00 

34 
UAT 
Să lcioara 

Sediu primă rie 
S ă lcioara 

1968 administrativ P 283,50 127.575,00 7.300,00 365,00 365,00 

35 
UAT 
Să ră teni 

Ş coala 
Gimnazială  
S ă ră teni - Corp 
Cl, C2 

1924 educa ţ ie P 848.00 381.600,00 20.500,00 1.025,00 1.025,00 

3 6 UAT Să veni 
CIă dire sediu 

. 
prnnă rie 

1968 achninistrativ P 293,00 131.850,00 7.500,00 375 375,00 

37 
UAT 
Seă nteia 

Sediu primă rie 
Scă nteia 

1930 administrativ P 358,00 161.100,00 8.830,00 441,5 441,50 

38 
UAT Santa 
Gheorghe  

Scoala Primar ă  
' 
Sfă ntu 
Gheorghe 

1961 educa ţ ie P 713.00 334.350,00 16.713,00 835,65 835,65 

39 
UAT 
Stelnica 

Scoala 
 Gimnazială  
Maltezi 

1966 educatie P 600.00 270.000,00 13.800,00 690,00 690,00 



41 
UAT Valea 

. 	.. 
Glom 

Gră dinita Valea 
Ciorii 	' 

1973 educaţ ie P 443,00 199.350,00 10.600,00 530,00 530,00 

42 
UAT Valea 
Ciorii 

Primă ria Valea 
Ciorii 

1977 admirtistrativ P 334,56 150.552,00 9.700,00 485,00 485,00 

43 
UAT Valea 
Mă cri ş ului 

Ş coala 
Gimnazială  
Valea 
Mă cri ş ului 

 1964 educatie P+1 1,030.00 391.400,00 19.300,00 965,00 965,00 

B TOTAL 
PARTENERI 17.345.127,00 847.426,00 42.371,30 42.371,30 

TOTAL 
(A-1-13) 20.110.127,00 979.626,00 55.591,30 42.371,30 

TOTAL 
contributie 
10% 

97.962,60 
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s-un MUNTENI 
Ageutia pentru Dal/Ware Regional 

Adresa: Str. General Constantin Pantazi  Or 78, Că lă rasi Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 Fax: 0242-313.167 
E-mail: office@acirmuntenia.ro  • Website: www.adrmuntenia,ro 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. 	  /ADR SUD MUNTENIA/ 	  

Nr. 	 /UAT CJ/ 	  

dintre 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA 

ş i 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  

JUDETUL IALOMITA 

pentru preg ă tirea ş i implementarea Programului 

„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
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. SUD MUNTENIA 
Agentia pentru Dezvoitare RegionatA 

. 	 ....... 

Adresa: Str. General Constantin Partazi Nr. LA. C ă L ă raş i Tel.: 0242-331.769, 0728-026,708 Fax; 0242-313.167 
E-mail; office@adrrnuntemmo Website: www.adrmunterda.ro  

PREAMBUL 

La nivetul Romaniei s-au elaborat Planuri de mentinere a calit ă tii aerului, cu orizont 2050, in scopul sc ă derii 
sau nnentinerii concentratiitor de poluanti in atmosfer ă , prin m ă suri si scenarii corespurtz ă toare, conform 
Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjur ă tor. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, aceste planuri 
propun scenarii ce au rolut de a reduce poluarea in regiune, de a proteja s ă nă tatea persoanetor ş i totodat ă  
de a menaja fatadete constructiilor. 

În  conformitate cu prevederite Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetic ă , incepand cu 2018, 
Romania are obligatia de a renova anuat 3% din suprafetete construite detinute sau ocupate de autorit ă tite 
publice. 

Consumut de energie pentru spatiile ocupate de administratia public ă , ct ă dirile educationale ş i cele 
cornerciate reprezint ă  aproximativ 75% din consumul nerezidential de energie. De asernenea, Regiunea Sud-
Muntenia este amenintat ă  de un risc seismic care afecteaz ă  66,60% din totalul populatieLin acest sens unul 
dintre principatele demersuri ale administratiei pubtice este renovarea fondului construit din perspectiva 
eficientei energetice ş i a riscului seismic in Romania, incadrandu-se astfel in obiectivete Strategiei 
nationale de renovare pe termen lung ş i transformarea treptat ă  intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de 
eficient ă  energetic ă  precum ş i in Strategia nationat ă  de reducere a riscului seismic. 

Avand in vederea necesitatea renovarii cladirilor publice in vederea cresterii eficientei energetice a 
acestora, Agentia pentru Dezvoltare Regionala SUD Muntenia deruleaza programul „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme", denumit in continuare Program, depus pentru a 
obtine finantare la Banca Europeana de lnvestitii, in cadrul programului ELENA - European Local Energy 
Assistance. 

Acordul Cadru este incheiat intre Agentia pentru Dezvottare Regionala Sud-Muntenia ş i unit ă tile 
administrativ-teritoriale judetene din regiune (consilii judetene) in scopul reglement ă rii aspectelor tehnice, 
financiare ş i de mice aka natur ă  care pot interveni in imptementarea Programului. 

TEMEIUL LEGAL 

Prezentul acord cadru, denumit in continuare "Acord", are in vedere unm ă toarea legislatie national ă : 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiite publice, Cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 

• Hot ă rarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normetor metodologice de aplicare a 
prevederitor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public ă /acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiite publice; 

• Ordonanta de Urge* Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codut Adrninistrativ; cu modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare 

Carta European ă  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin LEGEA nr. 199 din 17 
noiembrie 1997, publicat ă  in Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997; 

Legea nr. 315/2004 privind dezvottarea regional ă  "in Romania, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare. 

2 
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SUD MUNTENIA 
Ageatta pentru Dezvoltare Regionaiii 
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PRECIZ4R1 PREALABILE 

1. tri prezentul Acord, cu exceptia situatiitor cand contextut cere attfet sau a unei prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indic ă  singularut inctud ş i pluratut, jar cuvintete care indic ă  piuralut inctud ş i 
singutarut; 

(b) cuvintele care indic ă  un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi" reprezint ă  zi catendaristic ă „ dac ă  nu se specific ă  attfel; 

(d) Program se refer ă  la 	„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrut Programu lui ELENA - European Local Energy Assistance; 

(e) Project se refer ă  la cladirite publice ce vor fi incluse in Programut „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme" 

2. Trimiterite la actete normative includ ş i modific ă rite ş i complet ă rile utterioare ate acestora, precum 
ş i once atte acte normative subsecvente. 

3. Incheierea prezentului Acord se bazeaz ă  pe buna-credin ţă  a pă rtilor in executarea obliga ţ iitor ce 
decurg din prezentut Acord, precum i pe necesitatea asigur ă di irnplementarii Programutui si a 
proiectelor finantate in cadrul acestui Program finantat prin ELENA. 

Art. 1 	P4RTILE 

Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia7  cu sediut in str. General Pantazi, nr. 7A, 
Catarasi, judetul Calarasi, Romania, cod postal 	, tetefon 0242-331.769, fax. 0242-313.167, 
cod fiscal 	  reprezentat ă  legal prin domnul Liviu Gabriel Mu ş at, director general, 

ş i 

Unitatea administrativ-teritorial ă  Judetul latornita cu sediul in Plata Revolutiei nr.1, locatitatea 
Stobozia, judetut lalomita, Romania, cod postal 920032, telefon: 0243230200, fax:0243230250, 
po ş t ă  electronic ă : cji@cicnet.ro , cod fiscal:  , reprezentat legal (persoana fizic ă , flume, 
prenume, func ţ ia detinut ă ) Marian Pavel, pre ş edintele Consiliutui Judetean lalomita, 

Art. 2 	SCOPUL S ł  OBIECTUL ACORDULUI CADRU 

Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice ş i 
de once alt natur ă  care pot interveni in implementarea Programului „South-Muntenia 
Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme". 

0 Obiectut acestui Acord este de a stabili rolurite ş i responsabilit ă tile ce le revin p ă rtilor 
în  preg ă tirea ş i implementarea activit ă tilor specifice ale Programului ş i ate proiectetor 
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finantate prin Program, conform legislatiei aplicabile ş i prevederilor Acordului de 
finantare, contributia financiar ă  la bugetul Programului finantabil in cadrul 
Programului ELENA - European Local Energy Assistance, precum si pe perioada de 
valabilitate si de durabilitate a ordinutui de finantare. 

o Fiecare parte va depune toate eforturtle si va Liza de toate cuno ş tintele de care dispune 
in vederea indeplinirii in cete mai bune conditii a prezentutui Acord. 

• Prezentul Acord constituie anex ă  la cererea de finantare. 

o Prezentul Acord se refer ă  la achizitionarea serviciitor de intocmire a auditului energetic, 
expertizei tehn ice si documentatlei de avizare a lucră ritor de interventie (DALI) i a 
serviciilor de verificare tehnic ă  a documentatiilor mai sus amintite de c ă tre verificatori 
atestati pentru un numar de 24 cl ă diri publice (conform Anexa 1 Portofoliu de proiecte 
cerere de finantare BEI). 

Art. 3 	ROLM $1 RESPONSABILITATI  ÎN  PREGAT1REA Ş I MPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

În raporturite dintre p ă r ţ i, fiecare parte r ă spunde doar pentru realizarea activit ă tilor ce îi revin ş i 
nici una dintre p ă rti flu este în nici un fet r ă spunză toare pentru activit ă tile realizate de cealalt ă  
parte. Astfel, obligatille asumate prin prezentul acord au fast supuse analizei, in cadrul procedurilor 
interne ale fiec ă rei p ă r ţ i i se materializeaz ă  In urm ă toarele documente anexate la prezentul: 

a) Hot ă r ă rea CJ latomita nr.  	2021 de privind asocierea Judetului lalomita cu unele 
unită ti administrativ teritoriale din judet în vederea particip ă rii in cadrut programului „South-
Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programutui ELENA - European Local Energy; 

b) Hotă ră rea  CJ lalomita nr.  	2021 privind aprobarea particip ă rii Judetutui lalomita in 
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 

finantat in cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia 
pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor de 
investitii de interes judetean finantate prin program. 

Tn acest articol sunt descrise activitâtile 5i subactivittitile  spec ifice  pe care fiecare parte trebuie sei 
le realizeze  în  preqgtirea si implementarea  Pro  qramului, în  stransii corelare cu informatiile 
furnizate Fn formularul Cererii de finantare. 

(2) 	Rolurile ş f responsabilit ă tile Agentiei de Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia corespunz ă toare 
activit ă tilor ş i subactivit ă tilor din Cererea de finantare: 

a) realizeaz ă  ş i transmite c ă tre fiecare Consiliu Judetean un chestionar prin care sunt solicitate 
informatii cu privire la cl ă di rile din judet propuse a fi finantate prin Program. 

b) in baza inforrnatiilor prirnite, analizeaz ă  eligibilitatea propunerilor de proiecte pentru care s-a 
primit informatia complet ă  necesar ă  fundament ă rii listei de cl ă diri publice, denumit ă  si 
Portofoliul de proiecte ce va insoti Cererea de Finantare, care sunt incluse  în  cererea de 
finantare a Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme"; 

4 
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c) Conform solicit ă ritor si limite(or financiare impuse de Banca European ă  pentru Investitii, 
prioritizeaz ă  propunerite de proiecte ce vor fi incluse in cererea de finantare i ia decizia final ă  Cu 
privire La inctuderea Proiecte(or in cererea de finantare a Programului „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme"; 

Urmare a anaUzei propuneritor de proiecte, intocme ş te Portofoliul de proiecte ce va insoti cererea 
de finantare pentru Programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme"; 

Transmite Considului Judetean spre aprobare portofoliul de proiecte rezultat in urma analizei ş i 
prioritiz ă rii proiectelor, din cadrul Portofoliutui de proiecte ce va insoti cererea de finantare pentru 
prograrnul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme"; 

Etaboreaz ă , semnează  si depune cererea de finantare ş i anexele solicitate; 

Ră spunde solicit ă rilor de ctarific ă ri 	cererea de finantare transmise de BEI ş i/sau Comisia 
European; 

Semnează  acordut de finantare cu BE I pentru programul „South-Muntenia Energy Efficency for 
Public Buildings Investment Programme"; 

Se oblig ă  să  infiinteze in cadrul ADR Sud Muntenia, cu acordut CpDR Sud Muntenia, o structur ă  
dedicat ă  implement ă rii Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" in conformitate cu cererea de finantare aprobat ă  pentru programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme"; 

Se obtig ă  să  implementeze prograrnut „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" in conformitate Cu Acordul de finantare incheiat cu BEI; 
Solicită  Consiliului Judetean personal de specialitate pentru elaborarea caietelor de sarcini in 
vederea lans ă rii achizitiei publice de servicii de audit energetic, expertiz ă  tehnic ă , elaborare 
documentatie de avizare a lucr ă ritor de interventie ş i de verificare tehnic ă  pentru cl ă dirite din 
portofoliul de proiecte aprobat de BE; 

I) In colaborare cu Consitiul Judetean, elaboreaz ă  caietele de sarcini în vederea lans ă rii achizitiei 
publice de servicii de audit energetic, expertiz ă  tehnic ă  ş i etaborare documentatie de avizare a 
lucră rilor de interventie i verificare tehnic ă , de c ă tre verificatori atestati pentru ci ă dirite din 
partofaliul de proiecte aprobat de BEI; 

m) Organizează  ş i deruteaz ă  procedura de atribuire a contractelor de achizitie public ă  de servicii de 
audit energetic, expertiz ă  tehnic ă  si elaborare documentatie de avizare a lucr ă rilor de interventie 
si verificare tehnic ă , de ckre verificatori atestati pentru cl ă dirile din portofoliul de proiecte 
aprobat de BE(; 

incheie contractul de achizitie public ă  cu ofertantul a c ă rui ofert ă  a fast stabilit ă  ca fiind 
c ăş ti g ă toa re; 

Derulează  contractut de achizitie pubtic ă  conform prevederilor documentatiei de atribuire si a 
clauzelor acestuia; 

Asigur ă  publicitatea programului si diseminarea rezultatelor acestuia; 

Solicit Consitiului Judetean desemnarea unui reprezentant care s ă  fac ă  parte din comisia de 
receptie a livrabiletor achizitionate in cazul in care Consiliul Judetean este beneficiarul 

documentatiei achizitionate sau a doi reprezentanti in cazul in care beneficiarul documentatiei este 
o alt ă  UAT deck Consiliut Judetean astfet: 
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* Un reprezentant din cadrul consiliului judetean; 

• Un reprezentant din cadrul UAT pentru care sunt elaborate 

r) Desemnează , prin dispozitie a reprezentantului legal, a comisie de receptie a livrabilelor specifice 
serviciilor achizitionate (inclusiv cu reprezentan ţ i desemna ţ i de CA care va realiza receptia 
livrabilelor ş i va semna Procesul Verbal de Receptie cantitativ ă  ş i calitativ ă  a serviciilor; 

s) Transmite  La Consiliul Judetean in termen de maxim 3 zite lucr ă toare de la data primirii, facturile 
emise de contractori insotite de clocurnente justificative, in scopul colect ă rii de La Consiliul 
Judetean a co-finan ţă rii de 10% propor ţ ională  Cu valoarea facturilor ernise aferente proiectelor 
incluse in cererea de finantare aprobat ă  de BE I precum si valoarea chettuielilor ne-eligibile, dac ă  
este cazul; 

t) În vederea monitoriz ă rii indicatorilor din cererea de finan ţ are BEI, ADR Sud Muntenia colecteaz ă  
Certificatele de Audit Energetic emise dup ă  finalizarea lucr ă rilor de investitie aferente obiectelor 
de investitii pentru toate proiectele pentru care au fast preg ă tite documentatii tehnico-economice; 

u) În vederea monitoriz ă rii indicatorilor din cererea de finan ţ are BEI, ADR Sud Muntenia colecteaz ă  
anunturile transmise de c ă tre beneficiari pe site-ul www.e-licitatie.ro  pentru procedurile de 
achizi ţ ie publică  pentru elaborare PT ş i Execu ţ ie lucră ri aferente documentatiilor tehnico 
economice preg ă tite in cadrul programului ELENA. 

Roiurile ş i responsabilit ă tile Unft ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul ialomita in calitate de 
Beneficiar al Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme", corespunzatoare activit ă tilor ş i subactivitatitor din Cererea de finantare: 

a) Aprob ă  si transmite ADR Sud-Muntenia p ă na La data de 28.05.2021 urm ă toarele: 

1. Prezentul Acord  de parteneriat semnat; 

2. Hotă ră rea 0 mentionat ă  la art. 3.1 lit, b); 

b) in termen de maxim 10 zile lucr ă toare de La prinnirea chestionarului transmis de c ă tre ADR Sud 
Muntenia conform art.3 pct. 2 lit a) colecteaz ă  chestionarete cu privire La cl ă dirile din judet 
propuse a fi finantate prin Program ş i le pune la dispozitia ADR Sud-Muntenia; 

c) Transmite ADR Sud Muntenia toate documentele necesare pentru preg ă tirea ş i depunerea cererii de 
finantare, conform prevederilor prezentului Acord (art. 3 alin. 3 lit. b) si ale progrannului ELENA - 
European Local Energy Assistance, precum ş i once alte documente ş i informatii solicitate de ADR 
Sud Muntenia, necesare pe parcursul procesului evaluare ş i contractare a Programului; 

d) Desemneaz ă , prin dispozi ţ ie a presedintetui Consiliutui Judetean, tin responsabil ş i un responsabil 
supleant pentru furnizarea informatiilor necesare intocmirii cererii de finantare si pentru 
implementarea Programutui la nivelul judetului, dispozi ţ ie care va fi comunicat ă  liderului de 
parteneriat; 

e) In termen de maxim 5 zile lucr ă toare de la data primirii facturitor de la AM Sud - Muntenia 
conform art.3 alin.2 lit s) va transfera in contul ADR Sud-Muntenia sumele corespunz ă toare in 
conformitate cu prevederite art.3 pct. 5 MOle din prezentul acord; 

f) in cazul "in care nu este transferat ă  valoarea co-finant ă rii de 10%, ADR Sud Muntenia poate suspenda 
contractul de servicii aferente facturilor neachitate; 

6 
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UAT Jude ţ ul latomita se obtig ă  să  lanseze pe site-ul www.e-licitatieso at ă t procedurile de atribuire 
a contractelor de proiectare si execu ţ ie lucră ri, aferente proiectelor ate c ă rui beneficiar este, c ă t 
ş i procedurile de atribuire a contractelor de proiectare i executie lucrari pentru UAT-urile din 

Judetul lalornita ce au beneficiat de finantare prin Program, in maxim 90 de zile de la data primirii 
docurnentatiei tehnico-economice de la ADR Sud Muntenia, dar nu mai t ă rziu de data finatiz ă rii 
Programutui „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme". 

g) În situa ţ ia neindeplinirii obliga ţ iitor de la punctut g), contravatoarea corespunz ă toare 
documentatiiior transmise de ADR Sud - Muntenia ş i nepublicate pe site-ut vvww.e-licitatie.ro  
pentru atribuirea contractelor de proiectare si executie tucr ă ri, aferente proiectelor ale c ă ror 
beneficiari sunt, va constitui titlu de creant ă  in favoarea ADR Sud Muntenia si va fi returnat ă  in 
contul acesteia de c ă tre Consitiul Jude ţ ean in termen de 10 zite de la data primirii notific ă rii 
transmis ă  de ADR Sud Muntenia; 

h) Transmite ADR Sud Muntenia anuntut de participare publicat pe site-ul elicitatie.ro pentru 
proceduirle de achizitie public ă  pentru elaborare PT si Executie lucr ă ri aferente documentatillor 
tehnico-economice preg ă tite in cadrut programutui ELENA; 

I) -Se asigur ă  de indeplinirea obligatiei cu privire ta efectuarea auditului energetic si transmiterea La 
ADR Sud-Muntenia a Certificatetor de Audit Energetic emise dup ă  finalizarea lucră rilor de investi ţ ie 
aferente obiectelor de investitii pentru toate proiectele pentru care au fost preg ă tite documentatii 
tehnico-economice. 

(4) Contributia la rinantarea cheltuieliior totale ale Proiectului 

ADR Sud Muntenia va asigura cuprinderea în bugetul propriu a sumelor aferente cheltuielilor eligibile ş i 
neeligibile pentru managementul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" in conformitate cu cererea de finantare BEI. 

Pă rţ ile semnatare ale acordului cadru vor asigura cuprinderea in bugetul propriu a creditetor de angajament 
si a creditetor bugetare aferente valorii etigibile i neeligibile pentru activit ă tile proprii incluse in project In 
conformitate cu Legea 273/2006 Legea finantelor publice locale cu modific ă rile i comptet ă rile ulterioare. 

Rata co-finantă rii suportat ă  că tre ADR Sud Muntenia, este de minimum 10% din valoarea eligibil ă  aferent ă  
chettuielitor eligibile pentru managementul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" in conformitate cu cererea de finantare BEI. 

În ceea ce priveste cheltuietile etigibile ale UnitStii Administrativ Teritoriale Jude411 lalomita, co-
finantarea este de minimum 10% din valoarea chettuielitor eligibile aferente proiectelor incluse in cererea 
de finan ţ are aprobat ă  de BEI. 

(5) Plă tile 

Tn conformitate cu prevederile modelutui Acordului de finantare cu BE! sumele aferente Programului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" sunt pl ă tite ADR Sud 
Muntenia In baza scrisorii In etape, dup ă  cum urmeaz ă ; 

Prefinantare de 40% la semnarea acordului de finantare (intre ADR Sud Muntenia si BE]); 

7 



20 

SUD MUNTENIA 
Agentia pentru Dezvoltare Regionaifi 

Adresa: Str. GeneraL Constantin Pantazi Nr. 7,  Că Lă raş f 	0242-331,79, 072a-026.708 - Fax: G242-313.167 
E-mail: affIceCadrruntenia.ro Website: www.adrmunteria.ro  

Prefinantare de 30% in etapa intermediar ă  (sub rezerva aprob ă rii de c ă tre BEI a costuritor 
suportate, eligibile si a aprob ă rii raportului intermediar); 
30% la sfArsitut sprijinutui ELENA (sub rezerva aprob ă rii BEI a costurilor eligibile totale, a 
factorului de multiplicare atins si a raportului final de imptementare). 

Tingnd cont de prevederite modelutui Acordutui de Finantare dintre ADR Sud Muntenia si BEI 
implementarea financiar ă  se va efectua astfel: 

a) Pang la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finantare, ADR Sud Muntenia va efectua 
că tre contractori in proportie de 90% din prefinantarea BEI si de 10 % din co-finantarea 

asigurat ă  de Consiliul Judetean conform art.3 pct. 4 din prezentul Acord; 

b) După  ptata integrat ă  a prefinantgrii de 70% din vaioarea Acordutui de finantare, Consiliut Judetean va 
efectua plata integral ă  a facturitor c ă tre contractor' urm ă nd ca regularizarea sumelor s ă  se efectueze 
dup ă  primirea transei finale a finant ă rii de la BE!; 

c) ADR Sud Muntenia este responsabit ă  cu depunerea cererilor de prefinantare/rambursare c ă tre BE!. 

Art. 4 	PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

(1) Perioada de valabilitate incepe la data semn ă rii prezentului Acord i inceteaz ă  la data la care Acordul 
de finantare dintre ADR Sud Muntenia si BEI isi inceteaz ă  valabilitatea. 

Art. 5 	 PUBLICE 

(1) 
	

ADR Sud Muntenia va organiza si va derula procedura de atribuire a contractului de achizitie public ă  
de servicii de audit energetic, expertizg tehnica, documentatie de avizare a lucr ă ritor de interventie 
si servicii verificare tehnic ă  de c ă tre verificatori atestati a documentatiilor tehnico-economice cu 
respectarea tuturor reglementgrilor legate in vigoare. 

Art. 6 	PROPRIETATEA CLADIRILOR PUBLICE CARE FAC PARTE DIN PROIECT 

(1) Beneficiarii finali ai proiectelor din Portofotiut de proiecte ce va insoti cererea de finantare pentru 
Programut „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" au obligatia 
s ă  facă  dernersurite necesare in vederea inscrierii dreptutui de proprietate/administrare în termen de 
12 luni de La data semngrii Acordului de finantare dintre ADR si BEI. 

(2) Beneficiarii finali  al proiectelor din Portofoliul de proiecte ce va insoti cererea de finantare pentru 
Programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" au obligatia 
să  menting dreptul de proprietate/administrare a cl ă dirilor publice care sunt parte a serviciilor 
achizitionate in cadrul Programului, pe o perioad ă  de cet putin 10 ani de la data semn ă rii Acordului 
de finantare dintre ADR Sud Muntenia ş i BEI. 

Art. 7 	CONFIDENTIALITATE 

(1) 	Pă rtile semnatare ale prezentutui Acord convin s ă  pgstreze in strictS confidentialitate informapte 
primite in cadrut si pe parcursul implement ă rii Programului si sunt de acord s ă  preying once utilizare 
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sau divulgare neautorizat ă  a unor astfel de informatii. Partite inteleg s ă  utilizeze informatiile 
confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul Acord. 

(2) Pe durata valabilit ă tii prezentului Acord, atunci c ă nd pretucreaz ă  date cu caracter personal, fiecare 
Parte se oblig ă  s ă  se confonmeze cu legislatia aplicabil ă  privind protectia datelor Cu caracter 
personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu once norme general obligatorii adoptate in 
leg ă tură  Cu protectia datelor CU caracter personal. 

(3) Fiecare Parte isi asum ă  in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datetor cu caracter 
personal. inc ă lcarea de c ă tre a Parte a prevederilor prezentului si a prevederitor Regulamentutui nr. 
679/2016 si a normelor general obligatorii adoptate in leg ă tură  cu protectia datelor cu caracter 
personal, nu poate poate fi apreciat ă  ca o inc ă lcare comun ă  si nu poate genera r ă spunderea solidar ă  
fată  de persoana sau autoritatea care constat ă  aceast ă  incă tcare. 

Art. 8 	LEGEA APLICABILA 

(1) Prezentutui Acord i se va aplica ş i va fi interpretatîn conformitate cu legea rom ă n ă . 
(2) Pe durata prezentului Acord, *tile vor avea dreptul s ă  convin ă  in scris asupra modific ă rii anumitor 

ctauze, prin act aditional. Once modificare a prezentului Acord va fi vatabil ă  numai atunci c ă nd 
este convenit ă  de toate 

Art. 9 	DISPOZITII FINALE 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in teg ă tur ă  cu el, pe care p ă rtile nu le pot 
sotutiona pe cale amiabit ă , vor fi solutionate de instantele competente. 

(2) 	Acordul este intocmit  în num ă r de 3 exennplare, in limba rorn'an ă , cate unul pentru fiecare parte ş i 
un original pentru cererea de finantare. 

Semn ă turi 

Agentia pentru 

Dezvoltare 
Regionala 

UAT JUDETUL 

IALOMITA 

LIVIU GABRIEL MUSAT 

DIRECTOR GENERAL 

Semnatura 	Data 
semnă rii 

Numeie, prenumeIe ş i functla 	 Semnă tura 	Data 
reprezentantului teal al 	 semnă ril 
organizatiel institutlei 

MARIAN PAVEL 

PRESEDINTELE CONSILIULUI 

JUDETEAN IALOMITA 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Siabozia - Pia/a RevoJulie! Nr. 1 

Nr. 	J 	din  .9-kor 2021 

REFERAT DE APROBAl?E 
la proiectul de hotiiriire privind aprobarea participeirii Jude ţ ului Ialomila in cadrul programului 

„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul 
Program ului ELENA — European Local Energy Assistance ş i asocierea Cu  Agentia pentru Dezvoltare 
Regionalei Sud Muntenia in vederea reaiiz ă rii in comun a proiectelor de investilii de interes judelean 

finantate prin program 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea participă rii Judetului Ialomita 
în cadrul prograrnalui „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance si asocierea en Agentia 
pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia in vederea realiz drii in comun a proiectelor de investitii de 
interes judetean finantate prin program aviind ca obiectiv final renovarea clă dirilor pub/ice din judetul 
lalomiţa in vederea cresterii eficientei energetice a acestora. 

Comisia Europecină  oferă  finantare pentru continuarea activită tii facilită tii europene de asistengi 
energetică  locală  (ELENA), implementat ă  de Banca Europeand de Investitii (BE1). Confbrm noului acard, 
iniţ iativa va sprijini proiectele din portofoliile sale de energie durabild cu un buget alocat de 30 milioane 
de euro. 

Reducerea consumului de energie este tin obiectiv central al acordului ecologic european, care 
vizeazd reducerea cu 32.5% a nevoilor energetice ale UE panel in 2030. 

Prin cele trei portofolii ale sale, ELENA s-a impus ca a facilitate de sprijinire a proiectelor de 
eficientd energetic ă  atcit pentru sectorul public, cat si pentru eel privat Printre sutele de beneficiari se 
num ă rei autorită ti ale administratiei centrale, regionale si locale, agentiile energetice i ghiseele 
beincile intermediari financiari, precum ş i entită tile private. 

Facilitatea europeană  de asistentă  energeticd locală  (ELENA) a fost lansat ă  in 2009 si a sprijinit 
aproximativ 120 de proiecte de atunci. A aeon/at granturi in valoare de peste 200 milioane de euro si a 
permis investitii in valoare de peste 7 miliarde de euro. 

Depunerea „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
spre finantare cdtre Banca Europeand de Investitii se va face prin Agentia de Dezvoltare Regional 'd Si-id-
Muntenia care va gestiona derularea proiectului. 

Scopul final al proiectuhti este reabilitarea termied a imor clă diri pub/ice, prin 
Pro gramul ELENA (European Local Energy Assistance), finantandu-se achizitionarea serviciilor de 
intocmire a auditului energetic, expertizei tehnice, a documentatiei de avizare a lucră rilor de interventie 
(DALI) si a serviciilor de verificare tehnic ă  prin verificatori atestati i realizarea acestor documentatii. 

Consiliur Jacieten falomita 
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PRE$EDINTE, 
MARIAN P 

In vederea accesă rii fondurilor europene este necesard aprobarea participă rii la proiect de că tre 
Consiliul Judetean lalomita, aprobarea portofoliului de proiecte, aprobarea asocierii dintre Judelul Ialomita 
,ş i Agentia de Dezvoltare Sud-Muntenia in condi ţ iile stipulate in acordul de parteneriat anexă  la proiectul de 
hotă rare. 

Asocierea va viza at& proiectele propuse din patrimoniul Judetului Ialomita cat ş i proiectele 
unită tilor administrativ teritoriale care an aprobat asocierea Cu Judetul Ialomita pentru acest program. 

Datele tehnice ale programului sunt detaliate in raportul directiei de specialitate din cadrul 
Consilluhti Judeţean 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate si de oportunitate, propun Cons iliului 
Judetean Ialomiţ a adoptarea hotă rarii in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 
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Servieiul Management de Project Nr.1036ber*/- & /c2c9.0.3-, 2o 2/ 

RAPORT 
la proiectul de hotă rare privind asocierea UAT Judetul Ialomita Cu  unele Unit ă ti Administrativ 

Teritoriale din Jude( in vederea particip ă rii in cadrul programului "South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat prin Programul ELENA- European 

Local Energy Assistance 

Programul ELENA (European Local Energy Assistance) este implementat de Banca 
Europeana pentru Investitii in cadrul unui acord cu Comisia European ă . Programul ELENA a 
fost infiin ţ at in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme jar in prezent 
este finan ţ at din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare i Inovare. 

Oportunitatea  i necesitatea investi ţ iei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficien ţ a energetic ă , 
incepand cu 2018, Romania. are obligatia de a renova anual 3% din suprafe ţ ele construite 
de ţ inute sau ocupate de autorit ăţ ile publice. 

În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale administratiei publice este renovarea 
fondului construit din perspectiva eficien ţ ei energetice ş i a riscului seismic in Romania, 
incadrandu-se astfel in obiectivele Strategiei na ţ ionale de renovare pe termen lung ş i 
transformarea treptat ă  intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficien ţă  energetic ă  precum ş i 
in Strategia na ţ ional ă  de reducere a riscului seismic. 

Temeiul legal are in vedere urmatoarea legislatie nationald: 
• Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ ine publice, cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 
• Hotă rarea Guvemului m-. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţ ie public ă /acordului-cadru 
din Legea ui. 98/2016 privind achizi ţ iile publice; 

• Ordonanta de Urgenfd Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codal Administrativ; 
• Carta European ă  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin LEGEA nr. 

199 din 17 noiembrie 1997, publicat ă  in Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 
1997; 

• Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modifică rile ş i 
complet ă rile ulterioare. 	 ! 

Consiliul J61eteen lalomita  
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Initial, un numă r de 49 unită ti administrative teritoriale ş i-au manifestat interesul de a 
adera la acest program ş i au completat chestionarele solicitate de ADR Sud-Muntenia insurnând 
un numă r de 166 de objective de investitii a c ă ror renovare ş i reabilitare energetic ă  se intentiona. 
În Lima procedurii de selectje desfăş urată  la nivelul ADR Sud-Muntenia au fost selectate 23 
unită ti administrative teritoriale care vor beneficia de finantare in cadrul programului ELENA 
pentru un num ă r de 43 obiective de investitii. 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, se propune asocierea UAT Jude ţ ui Ialomiţ a 
Cu  Municipiul Slobozia, Municipiul Fete ş ti, Ora ş ul T ă ndă rei, Comuna B ă rcă ne ş ti, Comuna 
Ro ş iori, Comuna S ă lcioara, Comuna S ă răţ eni, Comuna Sfă ntu Gheorghe, Comuna 
Stelnica, Comuna Valea M ă cri ş ului in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor de interes 
judefean prin programul"South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finan ţ at in cadrul Programului ELENA- European Local Energy Assistance, 
avă nd ca obiectiv final obtinerea documentatiilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit energetic, 
documentatie de avizare a lucr ă rilor de intervenfie, verificarea proiectelor prin verificatori de 
project atestati) a cl ă dirilor publice din judettil Ialomita in vederea obtinerii unei finant ă ri din 
fonduri nationale sau europene pentru cre ş terea eficientej energetice a acestora. 

Menţ ionă m că  valoarea total ă  estimată  a documentatiilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit 
energetic, docurnentatie de avizare a lucr ă rilor de interven ţ ie, verificarea proiectelor prin 
verificatori de proiect atestati) aferente proiectelor prev ă zute in anex ă  este de 847.426,00 euro 
fă ră  TVA, din care contributia proprie a UAT Judetul Ialomita in calitate de lider de asociere este 
in cuantum de 42.371,30 euro fail TVA, reprezent ă nd 5% din valoarea eligibil ă  estitnat ă  a 
proiectelor iar contributia proprie a unit ă tilor administrativ terjtoriale din judetul lalomita este in 
cuantum de 42.371,30 euro fă ră  TVA, reprezentând 5% din valoarea eligibil ă  estimat ă  a 
projectelor. 

Director executiv, 
Viad Cristian 

intocmit, 
Carmen Tă nase 

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

