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PROIECT DE HOTA,IRE NR.  .25  
privind exprimarea acordului privind realizarea obieetivului de investifii "Cresterea efidentei 

energetiee a Palatului administrativ al judeţ ului Ialomita" 

Consiliul Judeţ ean lalorniţ a, 
Aveind in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  4)/0 /2022 -J din2dS.2022 al Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialornita, 

Examindnd 
- adresa nr4053/16 03.2022 a Institutiei Prefectului — Judetul lcdomita; 
- Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr. 102 din 28.03.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului pentru obiectivul de investitii " Cresterea eficientei energetice a Palatului adrninistrativ al 
judetului Ialomila" in cadrul Planului National de Redresare i Rezilientd 2021 — 2026 prin apelul de 
proiecte PNRR/2022/C5/2 1B . 2.2/1; 

- Raportul de specialitate nr. 	/2022 - 5 din P6042022 al Directiei Coordonare 
Organizare; 

Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 
obligatii ş i incompatibiliteiti, 

In conformitate cu: 
- prevederile Hoteireirii de Guvern nr. 70671994 privind trecerea palatelor administrative din 

municipiile resedinţ e de judge in administrarea ins tituţ iilor prefectului, cu modificeirile ş i 
completeirile ulterioare; 

- prevederik Ghidului solicitantului din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 
aprobat prin Ordinul M:D.L.P.A. nr. 44172022; 

- prevederiie Legit nr. 24/2000 P rivind norm ele de tehnicei 	 guru elciborarea 
actelor normative, republicata; 

- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Judgean lalomita, 
aprobat prin Hotdreirea Consiliului Judetean lalomiţa nr. 46 din 30.03.2021, Cu modificeirile ş i 
cornpkteirile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HOT4R4,YTE: 

Arid Se ia act de intentia Institutiei Prefectului — Judetul lalemi ţ a de a realize obiectivul de 
investitii "Cresterea eficientei energetice a Palatului administrativ at judetului lalomita" in cadrul 
Planului National de Redresare i Rezilient ei al Romdniei prin apelul de proiecte 
PNRR/2022 /C5 /2 1B . 2.2/1. 

Art.2 in conditiile art.1), Consiliul Judetean Ialomita îi exprimă  acordul pentru realizarea de 
catre Institutio Prefectului — Judetul Ialomita a obiectivului de investifii "Cresterea eficientei 
energetice a Palatului administrativ at judetului lalorniţ a". 

Art 3 Prin grija Secretarului General at Judetului Ialomita, prezenta hoteirdre se va comunica, 
spre dueere la indeplinire, Direcţ iei Achizitii ş i Patrimoiu i, spre tiintei, Institutiei Prefectului — 
Judetul Ialomitcz, urmcind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Jude ţean lalomita - Sectiunea 
"Mon/torn! Oficial at Judeţ ului". 

Avizat, 
Seeretarul general al judetului Ialontita 

Adrian Robert IONESCU 

PRE$EDINTE 

MA_RIAN PAVEL 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hotdrare privind exprimarea acordtdui privind realizarea obiectivultd de 

investilii "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Palatului administrativ al judefului lalomi ţ a" 

Prin proiectul de hot ă rare sups dezbaterii se propune exprimarea acordului privind 
realizarea obiectivului de investitii "Cre ş terea eficientei energetice a Palatului administrativ 
al judetului Ialomita". 

Imobilul in cauza se afl ă  in proprietatea public ă  a statului si este administrat de c ă tre 
Institutia Prefectului — Judetul Ialomi ţ a. in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Hot ă ră rii 
de Guvem nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile re ş edinte 
de judete in administrarea institutiilor prefectului, Cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 
Consiliul Judetean Ialomi ţ a are sediul in Palatul Administrativ al Judetului Ialomita. De 

• asemenea, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a îi desfăş oară  
activitatea in incinta Palatului Administrativ. 

Prin adresa nr. 4053/16.03.2022, prefectul jude ţului Ialomita anunţă  intenţ ia de a 
depune in cadrul Planului National de Redresare ş i Rezilientă  at Rom ă niei a cerere de 
finanţ are prin care s ă  se realizeze obiectivul de investitii "Cre ş terea eficientei energetice a 
Palatului administrativ al judetului Ialoini ţ a". 

Prefectul Jude ţ ului Ialomiţ a a aprobat depunerea proiectului pentru obiectivul de 
investitii " Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Palatului administrativ al judetului Ialomi ţ a" in 
cadrul Planului National de Redresare ş i Rezilientă  2021 — 2026 prin apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, prin emiterea Ordinului nr. 102 din 28.03.2022. 

In conformitate cu cerin ţ ele Ghidului solicitantului, pentru eligibilitatea cererii de 
finantare este necesar ca autorit ăţ ile i institu ţ ille publice care au sediul sau îi desfăş oară  
activitatea in incinta acestui imobil s ă  îi exprime acordul pentru realizarea obiectivului de 
investiţ ii amintit. in acest sens, prin proiectul de hot ă ră re se propune exprimarea acordului 
solicitat de Institu ţ ia Prefectului — jude ţul Ialomita. 

Constatănd că  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a adoptarea hotă ră rii in forma si continutul prezentate in 
proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN Conallitif Judetean faromita 
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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE 	 3 /2022 	din  22  0 3.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotdrilre privind exprimarea acordului privind realizarea obketivului de 

investi ţ ii "Cre ş terea eficientei energetice a Palatultd administrativ al jude ţ ului 
Ialomita" 

Palatul administrativ din judeţul Ialomila este un bun imobil aflat in proprietatea publică  

a statutului  i  administrat de Instituţ ia Prefectului Judeţ ul Ialorniţa. Potrivit prevederilor HG 

nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judge in 

administrarea instituţ iaor prefectului, cu modificeirile ş i completă rile ulterioare, in aceste 

imobile î ş i  au sediul sau îş i desfă soară  activită tile specifice autorită tile publice, inclusiv 

consiliile judgene. 

Institutia Prefectului — Jude ţ ul Ialomita aduce la cunostintă  că  intentionează  realizarea 

proiectului "Cresterea eficienţ ei energetiee a Palatului administrativ  at judetului Ialomita". 

Pentru a fi eligibil ă  cererea de finanţare, potrivit cerinţ elor Ghidului solicitantului din cadrul 

Planului National de Redresare .ş i Rezilient ă  at Rornâniei (P1VRR), acectsta trebuie s ă  fie Fnsolitd 

si de acordurile exprimate de toate autorită file/institutiile  pub lice care ocupă  spatil in incinta 

Palatului administrativ.  In  acest sens, pentru a da curs solicită rii Institufiei Prefectului — Judetul 

Ialomiţa, prin  pro  iectul de hotdr4re se propune exprirnarea acordului Consiliului Judetean 

Ialomita pentru  real  izarea acestui proiect. 

Elementele de analizd prezentate mai sus, fundamenteazd din punct de vedere at legalită tii 

proiectul de hotardre propus adoptă rii plenului Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

DIRECTOR EXECUTIV 
lonica BĂ ICOIANU 
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