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PROJECT DE HOTĂ KIRE NR. 
privind modificarea Hottirarii Consiliului Judetean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind 

asocierea Judetului Ialomita cu unele unittiti administrativ teritoriale din judet in vederea 
participă rii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţa, 
Av ă nd  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  DMZ, 72022- %II  din  31, 0(  2022 al Preş edintelui Consiliului 

Jude  ţ ean Ialon2iţ a, 
Examin ă nd: 

-connmicarea din partea Agenţ iei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia a adresei 
privind sernnarea contractului de finanţare cu Banca European& de Investi ţ ii pentrtt  Pro  gramul 
Elena cu intrare in vigoare la data de 1.01.2022 ş i solicitarea comunică rii listei finale a clă dirilor ce 
vor face obiectul proiectului; 

-Hotă reirea Consiliului local Slobozia nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului local Feteş ti 
nr. 	/ 	2022, Hot &area Consiliului local Tă ndă rei nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului 
local Albe ş ti nr. 	/ 	2022, Holdră rea Consiliului local Balaciu nr. 	/ 	2022, Hotă reirea 
Consiliului local B ă rcdneş ti nr. 	/ 	2022, Hotă retrea Consiliului local BUM nr. 	/ 	2022, 
Hotă ră rea Consiliului local Cosă tnbeş ti nr. 	/ 	2022, Hot &area Consiliului local Mă rculeş ti 
nr. 	/ 	2022, Hoteiră rea  Cons  iliului local Movili ţa nr. 	/ 	2022, Hotă reirea Consiliului 
local Platoneş ti nr 	2022, Hot ă ră rea Consiliului local Reviga nr. 	/ 	2022, 
Hotă ră rea Consiliului local Roş iori nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului local Să lcioara 
nr. 	/ 	2022, Hot ă ră rea  Cons  iliului local Să răţ eni nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului 
local Să veni nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului local Sc ă nteia nr. 	/ 	2022, Hoiă ră rea 
Consiliului local Stelnica nr. 	/ 	2022, Hotă ră rea Consiliului local Sudiţ i nr. 	2022, 
Hotă ră rea Consiliului local Valea Ciorii nr. / 2022, prin care s-au modificat hot ă rcirile 
privind asocierea unit-ardor administrativ teritoriale cu  Jude  ţ ul Ialomiţa in vederea participă rii in 
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency fbr Public Buildings Investment Programme" 
finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance; 

- Raportul de specialitate nr.  tW3 72022- 6-7—din '24  o I  2022 al Direcţ iei Investiţ ii ş i 
Servicii Publice; 

-Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei economico-financiare yi agricultură ; 
-Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională , protecţ ia mediului ş i urbanism; 
În  conformitate Cu:  
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională  in Rom ă nia, cu modific ă rile 

complet &de ulterioare; 
- Carta Europeană  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 

199/1997; 
- prevederile Directivei UE 2012/27/ privind eficien ţ a energetică ; 
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- prevederile Hoteirdrii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţ ei de urgenţ ei a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiard a fondurilor europene pentru perioada de pro  gramare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţ iik publice, cu modificeirile  i  completdrile 
ulterioare; 

prevederile Hotdreirii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţ ie publicd/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţ iile pub/ice; 

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

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicei legislativd pentru elaborarea 
actelor normative, republicatei; 

- prevederile Regulamentului de organ  izare ş i func ţ ionare a Consiliului  Jude  ţean lalomiţ a, 
aprobat prin Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialomiţ a nr. 46/30.03.2021, cu modificeirile ş i 
completeirile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificeirile yi completdrile ulterioare, 

HO TĂ RA4TE: 

Art.I Anexa nr. 1 la Hoteireirea Consiliului Judeţean Ialorniţ a nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialorniţ a cit uncle  unităţ i administrativ teritoriale din juder in vederea participdrii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judefean situate pe ram n2unicipiuiui Slobazia se modified si se 
inlocuieste cu Anexa nr. 1 la prezenta hoteireire. 

Art.II Anexa nr.2 la Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţa cu uncle uniteiţ i administrativ teritoriale din judeţ  in  vederea participeirii 
in cadrul  pro  gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de inheres  judelean situate pe raza municipiului Feteş ti se modified 0 se 
inlocuieste cu Anexa nr.2 la prezenta hot eirdre. 

Art.III Anexa nr.3 la Hoteireirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea  Jude  ţ ului Ialomiţa cu unele unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participetrii 
in cadrul  pro  gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy  refer/bare la 
realizarea obiectivelor de interes juderean situate pe raza orasului Tanddrei se modified si se 
inlocuieste cu Anexa nr.3 la prezenta hotdreire. 

Art.IV Anexa nr.4 la Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţ a cu uncle uniteiţ i administrativ teritoriale din judeţ  în  vederea participdrii 
în  cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul  Pro  gramului ELENA — European Local Energy referitoare 
realizarea obieetivelor de interes juderean situate pe raza comunei Albe ş ti se modified si se 
inlocuieste cu Anexcz nr. 4 la prezenta hotdrdre. 

Art.V Anexa nr. 5 la Hoteireirea 	Judeţean Ialomiţ a nr. 101/28.05.2021 privind 
asocierea  Jude  ţ ului Ialomita cu uncle uniteiţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participdrii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţ ean situate pe raza comunei Balaciu se modified si se 
inlocuieste cu Anexa nr. 5 la prezenta hoteireire. 
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Art. VI Anexa nr.6  la Hotă reirea Consiliului Judetean lalomiţ a nr. 101728.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomita cu uncle unită li administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participă rii 
în cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes juderean situate pe raza comunei Bă rceineş ti se modified .0 se 
inlocuieş te cu Anexa nr.6 la prezenta hot ă reire. 

Art. VII Anexa nr.7 la Hotdreirea Consiliului Judetean lalomiţa nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomila en unele uniteiti administrativ teritoriale din judet in vederea participă rii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judetean situate pe raza comunei Bucu se modified ş i se inlocuieş te 
cu Anexa nr.7 la prezenta hotdreire. 

Art. VIII  Anexa nr.8 la Hoteă rdrea Consiliului Judeţean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomila cu uncle unitdti administrativ teritoriale din judet in vederea participeirii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judetean situate pe raza comunei Cosinnbe ş ti se modified ş i se 
inlocuieş te cu Anexa nr.8 la prezenta hoteiră re. 

Art.IX Anexa nr. 10 la Hotdreirea Consiliului Judelean Ialomiţa nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomita cu uncle unită ti administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participdrii 
in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat în cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţean situate pe raza comunei Mă rculeş ti se modified 0 se 
inlocuie ş te cu Anexa nr.9 la prezenta hot eirdre. 

Art.X Anexa nr.11 la Hoiă ră rea Consiliului Judetean Ialomila nr. 101728.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomita cu unele unită ti administrativ teritoriale din judet în vederea participdrii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes juderean situate pe raza comunei Movilita se modified 0 se 
inlocuieş te cu Anexa nr. 10 la prezenta hotă rdre. 

Art.XI Anexa nr.12 la Hotă rdrea Consiliului Judelean lalomita nr. 101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului lalomiţa cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judet în vederea participă rii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy reftritoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţ ean situate pe raza comunei Platoneş ti se moded ş i se 
inlocuie ş te en Anexa nr.11 la prezenta hot ă ră re. 

Art.XH Anexa nr. 13 la Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomita en uncle unităţ i administrativ teritoriale din judet in vederea participă rii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes juderean situate pe raza comunei Reviga se modified ş i se 
inlocuie ş te cu Anexa nr.12 la prezenta hotardre. 

Art.XIH Anexa nr. 14 la Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.101728.05.2021 privind 
asocierea Judetului Ialomita en uncle uniteiţ i administrativ teritoriale din judet in vederea participă rii 
în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judelean situate pe raza comunei Roş iori se modified' ş i se 
inlocuieş te cu Anexa nr.13 la prezenta hotdră re. 
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Art.XIV Anexa nr.15 la Hoteiră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţ a cu unele unităţ i administrativ teritoriale din juder in vederea participdrii 
in cadrul prograrnului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţean situate pe ram comunei Să lcioara se modified ş i se 
inlocuie ş te cu Anexa nr.14 la prezenta hotdră re. 

Art.XV Anexa nr.16 la Hotardrea Consiliului Judelean Ialomiţa nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţa cu uncle unit ăţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participă rii 
in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Progratnului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţean situate pe raza cornunei Să răţ eni Sc modified  ş i se 
inlocuieş te cu Anexa nr.15 la prezenta hotă ră re. 

Art.XVI Anexa nr. 17 la Hotdră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr.101728.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului lalomiţ a cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participă rii 
in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare 
realizarea obiectivelor de interes judeţean situate pe raza comunei Să vehi  se modified ş i se 
inlocuieş te cu Anexa nr.16 la prezenta hotă rdre. 

• 	Art.X  VII  Anexa nr.18 la Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului lalomiţ a cu  uncle unitaţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participdrii 
in cadrul program ului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judefean situate pe raza eomunei Sat riteia se modified ş i se 
fnlocuie ş te cu Anexa nr. 17 la prezenta hotă ră re. 

Art.XVIH Anexa nr.20 la Hotdră rea Consiliului Judeţ ean Ialotniţa nr.101/28.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţ a cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participă rii 
în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţ ean situate pe raza comunei Stelnica se modified ş i se 
inlocuieş te cu Anexa nr.18 la prezenta hotă ră re. 

Art.XIX Anexa nr.21 la Hotă ră rea Consiliulut Judeţ ean Ialomiţ a nr.101728.05.2021 privind 
asocierea Judeţului Ialomiţ a cu uncle unit* administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participdrii 
în cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea obiectivelor de interes judeţ ean situate pe raw comunei Sudi ţ i se modified ş i se inlocuie ş te 
cu Anexa nr.19 la prezenta hot drdre. 

Art.XX Anexa nr.22 la Hotă rdrea Consiliului Judeţean Ialomiţ a nr.101728.05.2021 privind 
asocierea Judeţ ului Ialomiţ a en uncle unitdţ i adtninistrativ teritoriale din judeţ  in vederea participdrii 
in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy referitoare la 
realizarea objective/or de interes judeţean situate pe raza comunei Valea Ciorii se modified  ş i se 
inlocuie ş te cu Anexa nr.20 in prezenta hoteirdre. 

Art.XKI Se modified art.24 in Hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.101728.05.2021 
privind asocierea Judeţ ului Ialomiţa cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea 
participdrii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy ş i va avea urmă torul 
conţ inut: 

„Art.24 Sc aprobă  Acordul de parteneriat-cadru ce va fi incheiat de Judeţ ul Ialomiţa cv 
Municipiul Slobozia, Municipiul Fete ş ti, Oraş ul Tă ndă rei, Comuna Albe ş ti, Cornuna Balaciu, 
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Comuna Beirceinesti, Comuna Bueu, Comuna Cos ă mbesti, Comuna Meirculasti, Comuna Movili ţ a, 
Comuna Platonesti, Comuna Reviga, Comuna Rosiori, Comuna S ă lcioara, Comuna Să rdţ eni, 
Cornuna Seiveni, Cornuna Scanteia, Comuna Stelnica, Comuna Sudiţ i, Comuna Valea Ciorii preveizut 
in Anexa nr.21 la prezenta hotă ră re. " 

Art.XX11 La data adoptdrii prezentei hotdreiri se abrogd art. 9, 19 si 23, precum si anexele 9, 
19, 23 si 25 la Hotetreirea Consiliului Judeţ ean lalorniţa nr.101/28.05.2021 privind asocierea 
Jude ţ ului lalomiţ a cu uncle unitetţ i administrativ teritoriale din judeţ  n vederea participdrii in cadrul 
pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finanţat i cadrul Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.XXIII Se modified art.25 la Hoidră rea Consiliului Jude/van lalomiţ a nr.101/28.05.2021 
privind asocierea Judejului lalomiţa cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  în vederea 
participă rii in eadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finanţ at in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy si va avea urmettorul 
conţ inut: 

„Art.25 Se aprobei valoarea total(' estimatd a documentaţ iilor tehnice a proiectelor prevă zute 
la art.1)-X,19, respectiv expertiza tehnic ă , audit energetic, documentaţ ie de avizarea lucră rilor de 
intervenţ ie si verificare proiecte prin verificatori tehnic atestaţ i, in sum ă  de 306.383,53 euro cu TVA, 
din care contribuţ ia proprie a unităţ ilor administrativ teritoriale din Judeţul Ialomiţa va fi in 
cuanturn de 15.319,18 euro cu TVA reprezenteind 5 % din valoarea eligibild estirnatei a proiectelor. 

(2) Judeţ ul Ialomiţ a, in calitate de lider de asociere, are o contribuţ ie financiard proprie in 
cuantum de 15.319,18 euro cu TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibild estiniată  a proiectelor. 

(3) Finanţ area tuturor costurilor neeligi  bile ş i conexe aferente proieetelor se vor suporta din 
bugetele locale ale unite:4110r administrativ teritoriale prevdzute la art.25 pentru obiectivele de 
investiţ ii proprii." 

Art.AXIV Anexele nr. 1 fac parte integrani ă  din prezenta hotă rdre. 

Art.XXV Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă reire se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Publice, Direcţ iei Buget Finanţ e, 
Direcţ iei Achizi ţ ii i Patrimoniu si, spre stiinţ d, Agen ţ iei pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia, 
UAT-urilor implicate si Institu ţ iei Prefectului Judeţ ul lalomiţa, urmă nd sei fie publicatd pe site-ul 
Consiliului Judelean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Judelului". 

	

PRE5EDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general judejului lalomi ţ a 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

Cana ul Jude Wm alornIta 

111)10101 011 1 1,116 ,1 
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Anexa nr.1 la Hotă i" -area nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
. 	_ 
mvestiţ n 

Anul 
.. 

construmn 
fr. 

Tipul 
. 

in astructurt 
. 
1 

Regim de 
„ 	_ 	. 
malţ ime 

Suprafata 
: 	_ 

modernizata. 

OnP) 

Valoarea 
estimată  a 
. . . . 
mvestiţ iel 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimată . a 
documenta ţ iilor 
(euro cu TVA) 

Contribu ţ ia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentaţ illor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Slobozia 

Liceul 
e T hnologic 

Alexandru loan 
Cuza Corp B 

1974 educaţ ie S+P+3 2.476,00 L119.671,00 22.482,08 1.124,10 

2 UAT Slobozia 

Colegiul 
National Mihai 

' 
Viteazu Slobozia 
Corp A-liceu 

1969 educaţ ie P+ 2 3.308,00 1.517.250,00 30.036,64 1.501,83 

3 UAT Slobozia 
Clă dire Ş coala 
Gitnnazială  SE 
Andrei Slobozia 

1963 edueaţ ie S+P+1 3.885,00 1.512.609,00 35.275,80 1.763,79 

4 UAT Slobozia 

Gră diniţ a cu 
program 
prelungit 
JUNIOR 

1972 educaţ ie P+1 2.310,00 1.044.582,00 20.974,80 1.048,74 

5 UAT Slobozia 

Gră diniţ a cu 

program  
prelungit 
PITICOT 

1976 educaţ ie P+1 2.135,00 965.447,00 19.385,80 969,29 



Seoala 
6 UAT Slobozia Gimnazială  nr. 3 1955 educaţ ie P+1 1.316,00 595.119,00 11.949,28 597,46 

- Corp C1/A 

Liceul de arte 
7 UAT Slobozia Ionel Periea -Corp 1985 educatie P+2 954,00 510_867,00 8.662,32 433,12 

A 

TOTAL 16.384,00 7.265.545,00 148.766,72 7.438,34 



Anexa nr.2 la Hotă ră rea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obieetivul de .. 
i nvesti ţ u 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
luă lţ ime 

Suprafaţ a 
modernizată  (nip) 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iel 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentaţ illor 
(euro cu TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
estimată  a  
documentaţ illor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Fete ş ti Clă dire Scoala 
r- .„._,:„1:.- 

1976 educaţ ie 13+1 1.207,00 647.360,00 10.959,56 547,98 

2 UAT Fete şt 

 
Clă dire Scoala 
Gitnnazial ă  
Dim itrie 

Cantemir"- 
Gră diniţa cu 
normal 

1895 educaţ ie S+P 950,00 429.590,00 8.626,00 431,30 

3 UAT Fete ş tt 

Clă dire Scoala 
e. G neral ă  „Aurel 

Vlaicu" Fete ş ti, 
Corp 1 

1959 educaţ ie S+P+2 2.967,00 447.440,00 26.940,36 1.347,02 

4 UAT Fete ş ti 

Clă dire Ş coala 
e G neral ă  „Aurel 

Vlaicu" Fetesti, 
Corp 2 ' 

1978 educaţ ie P 517,00 234.430,00 4.694,36 234,72 

TOTAL 5.641,00 1.758.820,00 51.220,28 2.561,01 



Anexa nr.3 la Hotă rarea nr. 	/ 

Nr. 
crt. Localitatea 

Obiectivul de 
investitil 

Anul 
construirii 

, 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
modernized 

011P) 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iei 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
do cumentatiilor 
(elm) cm TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro  cu TVA) 

1 UAT Tă ndhrei 
Clă dire Sediu 

  administratie 
publică  locală  

1997 administrativ P+3 1.696,00 790.755,00 15.399,68 769,98 

TOTAL 1.696,00 790.755,00 15.399,68 769,98 



Anexa nr.4 la flotă rarea nr. 

Nr. 

ert. 
Localitatea 

Obiectivul de 
. 
mvestiţ ii 

Am"! 

construiri 

i 

Tipul 
tn.  frastructurii 

Regim de 

ină lţ ime 

Suprafaţ a 

moderniz.ata
_  

( nP) 

Valoarea 

estimată  a 

investiţ iei 	(euro 
cu TVA) 

Valoarea 

estimată  a 

documenta ţ inor 
(euro Cu TVA) 

Contribu ţ ia de 
5% la valoarea 

estimată  a 
documenta ţ illor 
(euro  cu TVA) 

1 UAT Albeş ti 
Sediu 
administrativ 
Albe ş ti 

1969 administrativ P 300,00 160.650,00 2.724,00 1362  

TOTAL 300,00 160.650,00 2.724,00 136,2 



Anexa nr.5 la Hoarârea Er. 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

AnuI 
construiril 

Tipul 
. 

infrastructuri 
i 

Regim de 
, 
mă llime 

Suprafata 
' 	_ 

modernizata 
doeumentath 

( n P) 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iei 
(euro fiiri TVA) 

Valoarea 
estimată  a 

lor 
(euro fă ră  TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
e sthnată  a 
doeumentaţ tilor 
(euro fad' TVA) 

1 LTAT Balacin 

Cadire Ş coal ă  
Gitnnazială  
„Arhimandrid 
Teofil" Comuna 
Balaciu 

1962 educaţ ie P+IE 1.225,00 431.077,50 11.123,00 556,15 

TOTAL 431.077,50 11.123,00 556,15 



Anexa nr.6 la Hotă ră rea nr. 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastTueturii 

Regim de 
hall-inn 

Suprafa ţ a 
modernizat 
A (InP) 

Valoarea 
estimata a 
investiţ iei 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimathr a 
documentaţ iilor 
(euro Cu  TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
estimatA a 
documentaţ iilor 
(euro Cu  TVA) 

1 
UAT 
B ă rc ă ne ş ti 

Sediu prirn ă rie 1939 adrninistrativ P+1 308,00 164.934,00 2.796,64 139,83 

TOTAL 308,00 164.934,00 2.796,64 139,83 



Anexa nr.7 la Hotă rdrea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
i n frastructuri 
i 

Regi m de 
ină lţ ime 

Suprafaţ a 
modernizată  
(mP) 

Valoarea 
estimată  a 
investifi ei 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentaffilor 
(euro Cu TVA) 

Contribufia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentafillor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Bucu 
coa.15. 

Gimnaziald 
Bucu Cl+C3 

1962 educatie 
C1-1954 
C3-1970 

616,00 329.868,00 5.593,28 279,664 

TOTAL 616,00 329.868,00 5.593,28 279,664 



Anexa nr.8 la Hotă rdrea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 

vesttii in 	i 
Ann! 
construirii 

Tipul 
in ifrastructurii 	ină ltm e 

Regim de 
Suprafata 

: 
modernizat

ă  

OnP )  

Vale area  
estimată  a 
m
. 

vestitiei 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 

i 
documentatii 
(euro cu TVA) 

s
or 	

e timată  a 

Contributia de 
5% la valoarea 

documentatiilor 
(euro cu TVA) 

1 
UAT 
Cosâmbe ş ti 

Ş wala Generald 
Cosambeti ş  
Corp 1 

' 
1927  educaţ ie P 385,00 206.167,50 3.495,80 174,79 

TOTAL 385,00 206.167,50 3.495,80 174,79 



Anexa nr.9 la Hotă rărea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Objectival de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructuri 
i 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
modernizată  
(nP) 

Valoarea 
estimată  a 
investitiei 
(euro eu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

1 
UAT 

Mă rcule ş ti 
Gră dinita 
Mă rcule ş ti 

1977 educatie P 340,00 182.070,00 3.087,20 154,36 

TOTAL 340,00 182.070,00 3.087,20 154,36 



Anexa nr.10 la Hotă ră rea nr. 	 

Nr. 
ert. 

Loealitatea 
Obiectivul de 

investiţ ii 
Arm! 

construirii 

Tipul 

infrastrueturii 

- 

Regim de 

ină lţ ime 

Suprafaţ a 

modernizată  

(HIP) 

Valoarea 

estimată  a 

investiţ iei 

(euro Cu  TVA) 

Valoarea 

estimată  a 

doeumentaţ illor 
(euro Cu  TVA) 

Contribuţ ia de 

5% la valoarea 

estimată  a 

doeumentaţ iilor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Moviliţ a 
Cladire 
Gră diniţă  
Moviliţ a 

1980 educaţ ie P+1 614,00 328.797,00 5.575,12 278,76 

TOTAL 614,00 328.797,00 5.575,12 278,76 



Anexa nr.11 la Huth ra'rea 

Nr. 

ert. 
Localitatea 

Objectival de 
. 	. 	.. 
Hives -btu 

Anul 

construirii 

Tipul 

infrastrueturii 

Regim de 

ină ltime 

Suprafata 
' 

modernizat ă  

(n1P) 

Valoarea 

estimată  a 
. 
mvestitiei 

(euro cu TVA) 

Valoarea 

estimată  a 

doeumentatmor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 

5% la valoarea 

estimată  a 

doeumentatiilor 
(euro cu TVA) 

1 
UAT 

ş tr  
 

Platone. 

Clă clire sediu 
rp imă rie 

Platone ş ti 
1995 administrativ P 265,00 141.907,50 2.406,20 120,31 

TOTAL 265,00 119.250,00 2.406,20 120,31 



Anexa nr.12 la Hotararea nr. 

Nr. 
ert.  

Localitatea 
Obieetivul de 
invest! ii 

Anul 
eonstruirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafaţ a 
modernizaa 
0110 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iei 
(euro cu TVA) 

Valo area 
estimati a 
doeumentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
doeumentatiilor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Reviga 
Ş  co ala General ă . 
nr.2 Reviga 

1966 educaţ ie P 495,00 265.072,50 4.494,60 224,73 

TOTAL 495,00 265.072,50 4.494,60 224,73 



Anexa nr.13 la Hotă rarea nr. 

Nr. 
ert. 

Loealitatea 
Obieetivul de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata ; 
modernmată 
010 

Valoarea 
estimată  a 
. 	. 	. 
mvestgaei 
(euro  cu  TVA) 

Valoarea 
estirnată  a 
documentatilIor 
(euro en TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
doeumentatiilor 
(euro en TVA) 

1 UAT Ro ş iori 
Ş coala 
Gimnazial ă  
Maica Domnului 

1970 educaţ ie P+1 1.280,00 578.816,00 11.622,40 581,12 

TOTAL 578.816,00 11.622,40 581,12 



Anexanr.14 la Hotă rdrea nr. 	 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

AnuI 

construirii 
Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină lţ ime 

Suprafaţa 
modernizată  
(1110 

Valoarea 
estimată  a 
investitiei 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro Cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimafă  a 
documentatiiIor 
(euro en TVA) 

1 
UAT 
S ă leioara 

Sediu primdrie 
Saleioara 

1968 administrativ P 283,50 151.814,25 2.574,18 128,71 

TOTAL 283,50 151.814,25 2.574,18 128,71 



Anexa nr.15 la Hotă rdrea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regina de 
ină lţ ime 

Suprafata 
' 

modernizat ă
(mP) 

Valoarea 
estimată  a 

(euro cu TVA) 

investiţ iei 	d ocumentaţulor 

Valoarea 
estimată  a 

(euro cu TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
e s.. 	timată  a 
documentaţ illor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Să răţ eni 

Ş coala 
iin G 	naziald 

Să răţ eni - Corp 
Cl, C2 

1924 educaţ ie P 848,00 454.104,00 7.699,84 384,99 

TOTAL 848,00 454.104,00 7.699,84 384,99 



Anexa nr.16 la Hotă ră rea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea Obiectivul de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltun. 	e 

Suprafata 
.' 

modernizată  
( 11P) 

Valo  area  
estimată  a 
m. vestitiei 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro Cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro en TVA) 

1 
. 

UAT S ă vent 
Clă dire sediu 

. 
pnmărie 

1968 adrninistrativ P 293,00 156.901,50 2.660,44 133,022 

TOTAL 293,00 156.901,50 2.660,44 133,022 



Anexa nr.17  a  Hotă rdrea nr. 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastrueturii 

Regim de 
ină lţ ime 

Suprafata ' 
modernizat ă  
(mP) 

Valoarea 
estimată  a . . . . 
investiţ itei 
(euro Cu  TVA) 

Valoarea 
estimat ă  a 
doeumentaţ idor 
(euro Cu  TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 

s. 	e timată  a 
doeumentaţ illor 
(euro cu TVA) 

1 
UAT 
Seanteia 

Centru de zi 
pentru persoane 
defavorizate 
Scânteia 

1930 administrativ P 358,00 191.709,00 3250,64 162,532 

TOTAL 358,00 191.709,00 3.250,64 162,532 



Anexa nr.18  a  Hottirdrea nr. 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obieetivul de 
. 	. 	.. 
mvestiţ n 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
; 

modernizată  
(nip) 

Valoarea 
estimat ă  a 
. . . . 
mvestitiel 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
doeumentaţ illor 
(euro Cu  TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

1 UAT Stelnica 
Scoala Primară . 
' 
Ste1nica 

1970 educatie P 367,62 196.860,51 3.337,99 166,90 

TOTAL 367,62 196.860,51 3.337,99 166,90 



Anexa nr.19 la HotArfirea 

Nr. 
crt. 

_ 

Localitatea 
Obiectivul de 
investiţ ii 

Anal 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină lţ ime 

Suprafa ţ a 
modernizată  
(mP) 

Valoarea 
estimată  a 
investitiei 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
doeumenta ţiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
documentatillor 
(cum cu TVA) 

UAT Suditi 

5coala 
Gimnazială  
Apostol 
D.Culea-
invă tă mă nt 
primar si 

1973 edueaţ ie P+1E 1.709,00 915.169,50 15.517,72 775,886 

TOTAL 1.709,00 915.169,50 15.517,72 775,886 



Anexa nr.20 la Hotă rarea nr. 	/ 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obieetivul de 
. 	. investitil 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regint de 
ină ltime 

Suprafata 
' modernizată  

(m13) 

Vale area  
estimată  a 
. 	. 	. 	. 
Investrbet 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
doeumentatiu or 
(euro Cu  TVA) 

s. 

Conttibutia de 
5% la valoarea 
e timată  a 
doeumentatiilor 
(euro Cu TVA) 

1 
UAT Valea 
Ciorii 

Primă ria  Valea 
Ciorii 

1977 administrativ P 334,56 179156,88 3.037,80 151,89024 

TOTAL 334,56 	_ 179.156,88 3.037,80 151,89 



Anexa nr.21 la 

Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a 	 nr. 	/2022 

ACORD DE PARTENERIAT -CADRU 

Nr. CJI  I  

Nr. UAT 

TEMEIUL LEGAL 

Prezentul acord de parteneriat, denumit in continuare "Acord", are in vedere urm ă toarea legislatie 
naţ ional ă : 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

• Hotă rarea Gu.vernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologjce de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţ ie publică /acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

• Ordonanţ a de Urge* Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, en modific ă rile §i 
completă rile ulterioare; 

• Carta European. a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin Legea nr. 
199/1997; 

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

PRECIZĂ RI PREALABILE 

1. in prezentul Acord, cu excep ţ ia situatiilor and contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

(a) cuvintele care indic ă  singularul includ ş i pluralul, jar cuvintele care indic ă  pluralul includ ş i 
singularul; 

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

(c) termenul „zi" reprezint ă  zi calendaristic ă , dac ă  nu se specific ă  altfel; 

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

(e) „Project" se refer ă  la cladirile publice cc vor fi incluse in Programul „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme"; 

(f) BEI-Banca European ă  de Investi ţ ii; 

2. Trimiterile la actele normative includ ş i modific ă rile ş i completă rile ulterioare ale acestora, 
precum ş i once alte acte normative subsecvente. 

3. Incheierea prezentului Acord se bazeaz ă  pe buna-credint ă  a pă rţ ilor in executarea obligatiilor 
cc decurg din prezentul Acord, precum ş i pe necesitatea asigur ă rii implementarii Programului 



ş i a proiectelor finan ţ ate in cadrul acestui Program finantat prin ELENA- European Local 
Energy Assistance. 

Art. 1 PARTENERII 

Unitatea administrativ-teritorial ă  JUDETUL IALOMITA, in calitate de lider de 
parteneriat, cu sediul in Piata Revolu ţ iei, nr. 1, localitatea Slobozia, jude ţ ul Ialomita, 
Romania, cod postal 	, telefon: 0243230200, fax: 0243230250, po ş tă  electronic: 
cji@eicnet.ro , cod fiscal: 	  , reprezentat ă  legal prin domnul MARIAN PAVEL, 
Preş edintele Consiliului Jude ţ ean 

Ş i 

Unitatea 	 administrativ-teritorial ă 	 MunielpiullOraul/Connuna 

	 , 	in calitate de Partener, cu sediul in str. 

	 ., 	nr. 	...... .., 	localitatea 
	 , judeţ ul Ialomita, Romania, cod postal 	.., telefon: 
	 ., fax: 	., po ş tă  eleetronic ă :  	, 
cod fiscal: 	 , reprezentat ă  legal prin Primar 	  

Art. 2 SCOPUL Ş I OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

(1)Scopul prezentalui Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice ş i 
de once alt ă  natură  care pot interveni in implementarea Programului „South-Muntenia 
Energy Efficeney for Public Buildings Investment Programme" aferent 
imobilului(lelor)  , proprietatea public ă  a Partenerului, 
aflat(e) in administrarea 	  

(2)0biectul acestui Acord este de a stabili rolurile ş i responsabilită tile ee le revin p ă rtilor 
in pregă tirea ş i implementarea activit ăţ ilor specifiee ale Programului drepturile ş i 
obligaţ iile partenerilor cc deriv ă  din participarea in cadrul acestui parteneriat, conform 
ł egislaţ iei aplicabile si prevederilor Acordului de finantare, contribu ţ ia financiar ă  la 
bugetul Programului finantabil in cadrul Programului ELENA — European Local 
Energy Assistance, resursele umane necesare, pe perioada de valabilitate ş i de 
durabilitate a ordinului de finantare. 

(3)Fiecare partener va depune toate eforturile ş i va uza de toate euno ş tintele de care 
dispune in vederea indeplinirii in cele mai bune condi ţ ii a prezentului Acord. 

(4)Prezentul  Acord se refer ă  la: 

• Etapa I a proiectului, respectiv achizi ţ ionarea serviciilor de intocmire a audittdui 
energetic, expertizei tehnice,  a  documentatiei de avizare a lucreirilor de 

interventie (DALI) ş i a serviciilor de verificare tehnicd prin verificatori atestati ş i 
intoonirea documentaţ iilor pentru cl ă direa(ile) prev ă zută (e) la alM.1 al 
prezentului articol; 
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• Etapa a II-a a proiectului, respectiv proiectarea ş i execuţ ia de lucr ă ri pentru 
cl ă direa(ile) prev ă zută (e) la alin.1 al prezentului articol; 

(5) in etapa a II-a partenerii Sc vor asocia pentru implementarea in comun a proiect ă rii ş i 

execuţ iei de lucră ri pentru cl ă direa(ile) prev ă zut ă (e) la alin.1 al prezentului articol in 
cadrul unui project finan ţ at prin programe cu finan ţ are european ă  ş i/sau national ă . 

Art. 3 ROLURI Ş I RESPONSABILITĂ TI ALE PARTENERILOR 

(1)in raporturile dintre parteneri, fiecare parte r ă spunde doar pentni realizarea activit ăţ ilor 
ce  ii revin ş i niciuna dintre p ă rţ i nu este in nici un fel r ă spunz ă toare pentru activit ă tile 
realizate de cealalt ă  parte. Astfel, obliga ţ iile asumate prin prezentul acord au fost 
supuse analizei, in cadrul procedurilor interne ale fiec ă rui partener si se materializeaz ă  
in unnă toarele documente anexate la prezentul: 

a) Hot ă ră rea CL 	privind participarea UAT 	 in cadrul programului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finan ţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance si 
asocierea cu Tudetul Ialomi ţ a in vederea realiz ă rii in comun a proiectului(elor) de 
interes judetean; 

b) Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a privind asocierea Jude ţ ului Ialomita cu unele 
unităţ i administrativ teritoriale din jude ţ  in vederea particip ă rii in cadrul programului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finanţ at in cadral Programului ELENA — European Local Energy Assistance; 

Art.4 ROLURILE Ş I RESPONSABILITĂ TILE JUDETULUI IALOMITA 
CORESPUNZĂ TOARE ACTIVITĂ TILOR SI SUBACTIVITĂ TILOR DIN CEREREA 
DE FINANTARE: 

a) Ca unnare a analizei propunerilor de proiecte si a intocmirii Portofoliului de proiecte 
cc va insoti cererea de finan ţ are pentru Programul „South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme" de c ă tre ADR Sud-Muntenia, Jude -tut 
Ialomiţ a aprob ă  portofoliul de proiecte rezultat in urma analizei ş i prioritiz ă rii 
proiectelor; 

b) Transmite c ă tre ADR Sud Muntenia toate documentele necesare pentru preg ă tirea 
depunerea cererii de finan ţ are, conform prevederilor prezentului Acord si ale 
Programului ELENA — European Local Energy Assistance, precum ş i once alte 
documente ş i informaţ ii solicitate de ADR Sud Muntenia, neces are pe parcursul 
procesului evaluare i contractare a finan ţă rii; 

c) Solieită  informaţ ii de la Partener in vederea elabor ă rii ră spunsului la eventuate 
solicifă ri de clarific ă ri la cererea de fman ţ are transmise de ADR Sud Muntenia ca 
urmare a solicit ă rilor BEI si/sau Comisia European ă ; 

d) in baza acordului de parteneriat cc se va incheia cu ADR Sud Muntenia se oblig ă  s ă  
participe la implementarea programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
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Buildings Investment Programme" in confonnitate cu Acordul de finantare incheiat cu 
BEI; 

e) La solicitarea ADR Sud Muntenia, Judetul lalomita desemneaz ă  personal de 
specialitate pentru elaborarea caietelor de sarcini in vederea lans ă rii achizitiei publice 
de servicii de audit energetic, expertiz ă  tehnică , elaborare docurnentatie de avizare a 
lucreirilor de interventie si a serviciilor de verificare tehnică  prin verificatori atestati 
pentru cl ă dirile din portofolial de proieete; 

f) in colaborare cu ADR Sud Muntenia, elaboreaz ă  caietele de sarcini in vederea lansarii 
achizitiei publice de servicii de audit energetic, expertiză  tehnică , elaborare 
documentaţ ie de avizare a lucră rilor de interventie si a serviciilor de verificare tehnică  
prin verificatori atestati pentru cl ă dirile din portofoliul de proiecte; 

g) Desemneaz ă  ate un reprezentant care s ă  fac ă  parte din comisiile de receptie a 
livrabilelor achizitionate; 

h) Primeste de la ADR Sud Muntenia facturile emise de contractori insotite de 
documente justificative si pl ă teste co-finantarea prop ortional ă  de 10% din valoarea 
facturilor emise aferente proiectelor in termen de maxim 5 zile luer ă toare de la data 
primirii; 

i) Transmite care partener solicitarea de plat ă  pentru co-finantarea de 5% din cheltuielile 
eligibile aferent facturilor emise de contractori; 

j) Solicită  in vederea monitoriz ă rii indicatorilor din contractul de finantare incheiat cu 
BEI, Certificatele de Audit Energetic emise dup ă  finalizarea luer ă rilor de investitie 
aferente obiectelor de investitii pentru toate obiectivele de investitii pentu care au fast 
pregă tite document* tehnico-economice. 

Art.5 ROLURILE SI RESPONSABILITĂ TILE PARTENERULUI ÎN IMPLEMENTAREA 
PROGRAMULUI ELENA, CORESPUNZĂ TOARE ACTIVITĂ TILOR $1 
SUBACTIVITĂ TILOR  DEN  CEREREA DE FINANTARE: 

a) Aproba si transmite liderului de parteneriat pana la data de 	 prezentul 
Acord de parteneriat semnat si hot ă rarea de consiliu local adoptat ă  în acest sons; 

b) Desemneaz ă , prin dispozitie a primarului, un responsabil si un responsabil supleant 
pentru fumizarea informatiilor necesare intocmirii cererii de finantare i pentru 
implementarea Proiectului la nivelul municipiului/orasului/comunei, dispozitie care va 
fi comunicat ă  liderului de parteneriat; 

c) in tennen de maxim 10 zile lucr ă to are de la data primirii facturilor de la Consiliul 
Judetean Ialomita va transfera in contul Judetului Ialomita sumele aferente co-
finantă rii de 5% corespunz ă toare, in conformitate cu prevederile art.7 lit,d)  Pl ă tile din 
prezentul acord; 
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d) in cazul in care nu este transferat ă  valoarea co-finan ţă rii de 5%, Judeţ ul Ialomiţ a va 
caIcula i va comunica partenerului penalit ăţ i de 0,1%/zi de intarziere din suma 
datorată  p ănă  la stingerea obliga ţ iei; 

e) in calitate de beneficiar se obligas ă  incheie parteneriat Cu Jude ţ ul Ialomiţ a pentru 
cl ă direa(ile) public ă (e) ce face(fac) obiectul prezentului acord de parteneriat in vederea 
indeplinirii urmă toarelor activităţ i: 

• depunerii cererii de finanţ are pentru realizarea investi ţ iei in cadrul unui project 
finanţ at prin programe Cu finan ţ are european ă  ş i/sau naţ ională  de eă tre liderul de 
parteneriat in colaborare cu partenerul, jar j  cazul ob ţ inerii finanţă rii se oblig ă  
să  suporte pro centul de cheltuieli eligibile stabilite prin ghidul solicitantului din 
cadrul programului precum ş i cheltuielile neeljgibile ce vor reie ş i din 
documentaţ ia tehnic ă , 

• lansă rii pe site-ul www.e-licitatie.ro  a procedurilor de atribuire a contractelor de 
proiectare ş i execuţ ie, aferente proiectului al Cdrili beneficiar este, de c ă tre 
Consilad Jude ţ ean Ialomiţ a, in maxim 90 de zile de la data primirii 
documenta ţ iei tehnico-economice de la ADR Sud Muntenia, dar nu mai t ă rziu de 
data finaliză rii Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" ş i implement ă rii proiectului conform 
condiţ iilor din ghidul de finanţ are pentru programele Cu finan ţ are european ă  
ş i/sau naţ ională  identificate; 

f) in situaţ ia neindeplinirii obliga ţ iilor de la punctul e), contravaloarea corespunz ă toare 
documentaţ iilor transmise de ADR Sud — Muntenia ş i nepublicate pe site-ul www.e-
liciţ atie.ro  pentru atribuirea contractelor de proieetare ş i execuţ ie, aferente projectelor 
ale c ă ror beneficiari sunt, va constitui titlu de crean ţă  in favo area Jude ţ ului Ialomi ţ a 
va fi returnat ă  îu contul acestuia in termen de 10 zile de la data primirii notific ă rii 
transmis ă  de Judeţ ul Ialomi ţ a; 

I) Desemneaz ă  un reprezentant care sa fac ă  parte din comisia de recep ţ ie a livrabilelor 
achiziţ ionate aferente cl ă dirii(lor) prev ă zută (e) la art.2 alin.1 din prezentul aeord; 

g) in cazul in care cl ă direa(ile) men ţ ionată (e) la art.2 alin.1 din prezentul contract nu 
este(sunt) inscris ă (e) in cartea fiinciar ă , in termen de 1 an de la semnarea Acordului de 
finan ţ are cu BEI se oblig ă  să  predea liderului de parteneriat extras de carte funciar ă  
pentru aceasta(acestea); 

h) Asigură  indeplinirea obligaţ iei Cu privire la efectuarea auditului energetic ş i 
transmiterea la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a Certificatelor de Audit Energetic emise 
dup ă  finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ie aferente obieetelor de investi ţ ii pentru 
clă direa(ile) cc fac obiectul acordului de partenerjat; 

i) Transmite liderului de parteneriat, la solieitarea acestuia ş i in termenul solicitat, toate 
documentele necesare pentru derularea corespunz ă toare a celor dou ă  etape ale 
programului menţ ionat la art.2 alin.4 ş i 5; 

j) in cazul in care Partenerul se retrage din Programul ELENA inainte de finalizarea 
acestuia situ nu este de acord cu continuarea implement ă rii efective a proiectului ce 
vizează  cl ă direa(ile) men ţ ionat ă (e) la art.2 alin.1 din prezentul contract va suporta toate 
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cheltuielile angajate ş i pl ă tite p ă nă  la data retragerii precum si ()nice alte pl ă ti care 
deriv ă  din retragerea sa; 

k) in termen de maxim 3 luni de la incheierea Acordului de finantare cu BEI aprob ă  prin 
hotă ră re de consiliu local nota(ele) conceptual ă (e) ş i tema(ele) de proiectare pentru 
fieeare cl ă dire menţ ionată  la art.2 alin.1 din prezentul Acord conform legisiatiei în 
vigoare; 

1) Finanteaz ă  din bugetul local costurile neeligibile ş i conexe ale proiectului, in cazul 
aparitiei acestora. 

m)S ă  nu instră ineze cl ă direa(ile) 	 intr-o perioad ă  10 ani de la data semn ă rii 

Acordului de fmantare dintre ADR Sud Muntenia ş i BEI ş i, in aceeaş i perioad ă , să  nu 
schimbe categoria de folosin ţă  a imobilului(lelor). 

Art.6 CONTRIBU Ţ IA LA FINANTAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE 
PROIECTULUI 

a) Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea in bugetul propriu a sumelor aferente co-
finanfă rii prevă zat ă  in program de minim 10% din cheltuielile eligibile (campus din 
5% contributie a Judetului Ialomita si 5% contribu ţ ie a partenerului) ş i de 30% pentru 
plata integral ă  a facturilor c ă tre contractori (dup ă  epuizarea prefinant ă rii de la BET) 
urmă nd ea regularizarea sumelor s ă  se efectueze dup ă  primirea tran ş ei finale a 
finant ă rii de la )3E1; 

b) Partenerul va asigura cuprinderea in bugetul propriu a creditelor de angajament si a 
creditelor bugetare aferente contributiei de 5% din valoarea aferent ă  cheltuieliler 

eligibile pentru cl ă direa(ile) publică (e) cc formeaz ă  obiectul prezentului acord de 
parteneriat pe care o va vira LIAT Jude ţ ul Ialomita in eonformitate cu Legea 273/2006 
privind finan ţ ele publice locale cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare i art.5 Etc) 
din prezentul acord. 

Art.7 PLĂŢ ILE 

În confoitnitate cu prevederile modelului Acordului de finantare cu BET sumele aferente 
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" sunt pl ă tite c ă tre ADR Sud Muntenia, in etape, dup ă  cum urmeaz ă : 

Prefinantare de 40% din partea BET la semnarea acordului de finan ţ are (intre ADR Sud 
Muntenia ş i BET); 
Prefinanture de 30% din partea BEI in etapa intennediar ă  (sub rezerva aprob ă rii de 

că tre BET a costurilor suportate, eligibile ş i a aprob ă rii raportului intermediar); 
- Tran ş a final ă  de 30% din partea BEI la sfar ş itul Programului „South-Muntenia Energy 

Efficency for Public Buildings Investment Programme" (sub rezerva aprob ă rii BET a 
costurilor eligibile totale, a factorului de multiplicare atins si a raportului final de 
implementare). 

Ţ inand cont de prevederile modelului Acordului de Finantare dintre ADR Sud Muntenia 
ş i BET implementarea financiar ă  se va efectua astfel: 
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c) Tana la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finan ţ are, ADR Sud 
Muntenia va efectua pl ăţ ile c ă tre eontractori in propor ţ ie de 90% din prefinan ţ area BEI 
ş i de 10 % din co-finan ţ area asigurată  de Jude ţul Ialomiţ a (5% contribu ţ ie a Judeţ ului 
Ialomiţ a ş i 5% contribu ţ ie a partenerului); 

d) Pană  la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finan ţ are Jude ţ ul 
Ialorni ţ a va achita 10% din valoarea facturilor emise, urm ă nd ca în termenul prev ă zut 
la art.5 lit.c) din prezentul acord s ă  incaseze 5% din valoarea pl ă tită  de la Partener; 

e) După  plata integral ă  a prefinanţă rii de 70% din valoarea Acordului de finan ţ are, 
Jude ţ ul Ialomi ţa va efectua plata integral ă  a facturilor c ă tre contractori urm ă nd co 
regularizarea sumelor s ă  Sc efectueze dup ă  primirea tran ş ei finale a finanţă rii de la 
BEI; 

Art,8 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

(1) Perioada de valabilitate incepe la data semn ă rii prezentalui Acord i ineeteaz ă  la data 
la care Aeordul de fman ţ are dintre ADR Sud Muntenia ş i Judeţ ul Ialomiţ a îi 
inceteaz ă  valabilitatea.Dac ă  perioada de valabilitate a Acordului de finan ţ are Cu BEI se 
prelunge ş te prin act adi ţ ional, perioada de valabilitate a prezentului Acord de 
parteneriat se prelunge ş te conform noii perioade de valabilitate a Acordului de 
finantare. 

Art.9 ACHIZIŢ II PUBLICE 

(1)ADR Sud Muntenia va organiza ş i va derula procedura de atribuire a contractului de 
achizi ţ ie publică  de servicii de audit energetic, expertiz ă  tehnic ă , documentaţ ie de 
avizare a luer ă rilor de interven ţ ie i verificare tehnic ă  prin verificatori tehnici atesta ţ i 
Cu respectarea tuturor reglement ă rilor legale in vigo are. 

Art.10 FORŢ A MAJORYi 

(1)Forţ a major ă  se constată  de c ă tre o autoritate competent ă . 

(2)Forţa majoră  exonereaz ă  partenerii de indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul 
Acord, pe toat ă  perioada in care aceasta ac ţ ionează . 

(3)Indeplinirea prezentului Acord va fi suspendat ă  in perioada de ac ţ iline a for ţ ei majore, 
dar fă ră  a prejudicia drepturile cc li se cuveneau partenerilor p ă nă  la apari ţ ia acesteia. 

(4)Partenerul care invoc ă  forţ a major ă  are obliga ţ ia de a notifica celuilalt partener, 
imediat ş i in mod complet, producerea acesteia ş i s ă  ia once m ă suri care îi stau la 
dispozi ţ ie in vederea limit ă rii conseeintelor. 

(5)Dae ă  forţ a majoră  acţ ioneaz ă  sau se estimează  că  va acţ iona o perioadă  mai mare de 60 
de zile, fiecare partener va avea dreptul s ă  notifice celuilalt partener incetarea de plin 
drept a prezentului Acord, far ă  ea vreunul dintre parteneri s ă  poată  pretind ă  celuilalt 
daune-interese. 
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Art.11 CONFIDENTIALITATE 

(1)Partenerii semnatari ai prezentului  Acord eonvin s ă  p ă streze in striet ă  confidentialitate 
informatiile primite in cadrul ş i pe parcursul implement ă rii Programului ş i sunt de 
acord s ă  prevină  once utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. 
Partenerii inteleg s ă  utilizeze infonnatiile confidentiale doar in scopul de a- ş i indeplini 
obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat.Fae excep ţ ie de la prevederile acestui 
articol informa ţ iile solicitate in temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul 
aeces la informatiile de interes public, Cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

(2)Pe durata parteneriatului, atunci and prelucreaza date cu caracter personal, fiecare 
Partener se oblig ă  s ă  se eonformeze cu legislatia aplicabil ă  privind protectia datelor cu 
earacter personal, respectiv cu Regulamentul fir. 679/2016 ş i cu once norme general 
obligatorii adoptate in leg ă tură  cu protectia datelor cu caracter personal. 

(3)Fieeare Partener î ş i asum ă  in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea 
datelor cu earacter personal. inc ă lcarea de atre un Partener a prevederilor prezentului 
ş i a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 ş i a normelor general obligatoril 
adoptate in leg ă tură  cu proteetia datelor cu caracter personal, nu poate poate fi 
apreciat ă  ca o inc ă lcare comun ă  ş i nu poate genera raspunderea solidar ă  fat ă  de 
persoana sau autoritatea care constat ă  aceast ă  incă lcare. 

Art.12 LEGEA APLICABILX 

(1)Prezentului Acord i se va aplica ş i va fi interpretat in conformitate cu legea rom ă nă . 
(2)Pe durata prezentului Acord, partenerii vor avea dreptul s ă  convină  in seris asupra 

modifică rii anumitor elauze, prin act aditional, oriand interesele lor cer acest lucur sau 
cand aceste circumstan ţ e an loc ş i nu au fast prev ă zute in momentul in arc s-a incheiat 
prezentul Acord de parteneriat. Orice modificare a prezentului Acord va fi valabil ă  
numai atunci and este convenit ă  de ambele p ă rti, in baza hot ă rarilor autoritatilor 
deliberative. 

Art.13 DISPOZITII FINALE 

(1)Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in leg ă tur ă  cu el, pe care 
partite nu le pot solutiona pe cale amiabil ă , vor fi solutionate de instantele competente. 

(2)Acordul este intoemit ast ă zi 	.2022 in 2(dou ă ) exemplare originate, in 
limba romana, ate unul pentru fiecare partener. 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă rlire privind modificarea Hotiirarii Consiliului Judetean Ialomita 

nr.101/28.05.2021 privind asocierea Judetului Ialomita cu uncle unit ăţ i administrativ teritoriale din 
judet in vederea participarii în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 

Buildings Investment Programme" finantat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy 

Prin proiectul de hotdreire supus dezbaterii se propune modificarea Hotdreirii Consiliului 
Judetean Ialomita nr.101728.05.2021 privind asocierea Judetului lcdornita Cu unele unitdfi administrativ 
teritoriale din judet in vederea participeirii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for 
Public Buildings Investment Programme" finanfat in cadrul Programului ELENA — European Local 
Energy. 

Prin Hoteireirea adoptatei in anul 2021 s-a propus asocierea cu un numdr de 23 de uniteiti 
administrativ teritoriale in vederea apliceirii pentru in program cu finantare nerambursabilei avdnd ca 
obiectiv final renovarea cleidirilor publice din judetul lalomita in vederea cresterii eficientei energetice 
acestora. 

Acesta este 7,171 program-pilot lansat de Comisia Europeand pentru cresterea eficientei energetice 
in institutiile pub lice (sedii ale administratiilor locale si institutiilor subordonate, uniteiti de invdteimeint, 
centre de asistentei socialei etc). 

Programul ELENA este gestionat de Banca Europeand de Investitii si finantat de Horizon 2020 
(programul Comisiei Europene de finantare a cerceteirii ş i inoveirii), fund conceput pentru a facilita 
demararea investitiilor in domeniul eficientei energetice, al energiilor din surse regenerabile, ctdrescindu-
se proiectelor de investitii in valoare de minimum 30 de milioane de euro. 

Beneficiari eligibili  in cadrul Progamului Elena sunt: autoriteitik publice locale, autoritdfile 
regionale, alte organ isme publice, jar valoarea finanteirii acordate este de peind la 90% din costurile 
eligibile. 

In luna decembrie 2021, a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca 
Europeand de Investilii (BEI) ş i Agentia pentru Dezvoltare Regionalei (ADR) — Sud Muntenia, aveind ca 
object implementarea proiectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building 
Investment Program" (SMEE-PB), parte a schemei de finantare ELENA. 

Contractul a intrat in vigoare incepeind cu data de 01.01.2022 si se va desfeisura pe 
o perioadet de 3 ani, intre 01.01.2022 si 31.12.2024. 

În  conformitate cu Acordul de parleneriat Consiliul Judelean Ialomila a aprobat participarea 
Judetului Iaiomiţa, prin Consiliul Judelean lalomita, in cadrul SMEE-PB, precum si co-finantarea 
cheltuielilor eligibile ş i neeligibile finantate prin program. 

Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia a solicitat lista finald a clddirilor care vor intra in 
Programul 	de 	investifii 	ELENA 	(SMEE-PB 	pentru 	suprafata 	totcdei 



de 35.549,00 mp cu un cost estimat de realizare a documentatiilor tehnice de 9,08 euro/mp, inclusiv 
TVA). 

Astfel, av ă nd in vedere propunerile iniţ iale este necesară  ajustarea acestora potrivit conditiilor 
impuse de c ă tre finantator, sens in care s-a solicitat partenerilor aprobarea de modifică ri la actele 
administrative initiale pentru incadrarea in noii parametri 

Prin proiectul supus analizei se solicită  acordul Consiliului Judetean Ialomita in vederea 
modificcării asocierii pentru acest program schimbă rile viză nd incadrarea in suprafata alocată  judelului 
nostru ş i estimarea costtirilor documentatei potrivit valorii aprob ate la finantare, precum ş i unele 
inlocuiri ale obiectivelor de investitit propuse initial de că tre unită tile administrativ teritoriale ca urmare 
a accesă rii de că tre acestea a altar surse de finantare pentru eficientizarea energetică  a clă dirilor, 

Constatcănd că  sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliulni 
Judetean Ialornita adoptarea hotă ră rii în forma ş i confinutul prezentate in protect. 

PRLYEDIN 
MARIAN ÁV L 

Cons liul Judetean lalOmIta 

full I 11111 
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RAPORT 
privind modificarea Hot ă earii CJI nr. 101/28.05.201 privind asocierea UAT Judetul Ialomita cu 
uncle Unită ti Administrativ Teritoriale din Judet 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 en Comisia European ă . Programul ELENA a 
fost infiintat in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (TEE) II Programme jar în prezent 
este finantat din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cereetare ş i Inovare. 

Avand in vedere adresa nr. 8521ADR SM din 14.01.2022 prin care am fast in ş tiintaţ i că  
in luna decembrie a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca Europeana de 
Investitii (BEI) ş i Agentia pentru Dezvoltare Regionald (ADR) Sud-Muntenia, avand ca object 
implementarea proiectului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme", parte a schemei de fmantare ELENA, este necesar ă  asocierea UAT 

Jude ţ ul Ialomi ţ a cu unele Unitki Administrativ Teritoriale din Jude ţ  in vederea particip ă rii in 

cadrul programului sus men ţ ionat. Contraetul a intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2022 

ş i se va desfăş ura pe o perioad ă  de 3ani, intre 01.01.2022 ş i 31.12.2024. 

Oportunitatea ş i neeesitatea investitiei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind efieienta energetic ă , 
incepand cu 2018, Romania are obligatia de a renova anual 3% din suprafetele construite 
datinute sau ocupate de autoritkile 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 nationale de renovare pe termen lung ş i 

transformarea treptafă  intr-un pare imobiliar cu un nivel ridicat de eficient6 energetic ă  precum 

in Strategia national ă  de reducere a riseului seismic. 
Temeiul legal are in vedere urm ă toarea legislatie nationald: 

• Legea nr. 9812016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 

• Hotă rarea Guvernului nr. 395 12016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publiaacordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 



• Ordonanta de Urgent ă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 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 modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare. 

În urma procedurii de selectie desfă surată  la nivelul ADR Sud-Muntenia au fost selectate 
20 unităţ i administrative teritoriale i TIAT Judetul Ialomi ţa care vor beneficia de finan ţ are in 
cadrul programului ELENA pentru objective de investi ţ ii. 

Avand  în vedere cele mai sus men ţ ionate, se propune modificarea flotă ră rii CJI nr. 

101/28.05.201 privind asocierea UAT Judetul Ialomi ţ a cu Municipiul Slobozia, Municipiul 
Fetesti, Orasul T ă ndă rei, Comuna Rosiori, Comuna Balaciu, Comuna S ă r ăţ eni, Comuna 
Stelnica, Comuna Sudi ţ i, Comuna Reviga, Comuna Movili ţ a, Comuna Mă rculesti, Comuna 
Sciinteia, Comuna Vallea Ciorii, Comuna Bucu, Comuna B ă rc ă nesti, Comuna Albesti, 
Comuna S ă veni, Comuna S ă lcioara, Comuna Platonesti, Comuna Cos ă mbesti in vederea 
realiză rii in comun a proiectelor de interes jude ţ ean prin programul"South-Muntenict 
Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul 
Programului ELENA- European Local Energy Assistance, avancl ca obiectiv final ob ţ inerea 
documenta ţ iilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit energetic, documenta ţ ie de avizare a lucr ă rilor 
de interventie, verificarea proiectelor prin verificatori de project atesta ţ i) a clă dirilor publice din 
judetul ialomi ţ a in vederea obtinerii unei finan ţă ri din fonduri nationale sau europene pentru 
cre ş terea eficientei energetice a acestora. 

Menţ ionă m  c valoarea total ă  estimată  a documentatiilor tehnice (expertiza telmic6, 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 în anex ă  este de 306.383,53 euro cu 
TVA, din care contributia proprie a UAT Jude ţ ul Ialornita in ealitate de lider de asociere este in 
cuantum de 15.319,18 euro cu TVA, reprezentand 5% din valo area eligibil ă  estimat ă  a 
proiectelor jar contribu ţ ia proprie a unit ăţ ilor administrativ teritoriale din judetul Ialomita este in 
cuanturn de 15.319,18 euro cu TVA, reprezentand 5% din valoaxea eligibil ă  estimat ă  a 
proiectelor. 

•1Director executiv, 
Vlad Cristian 

intocmit, 
Carmen Tă nase 

Gonsillul Judetean lalomIte 
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