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 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178  
din 23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  

”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 7524/2022 - Y din 22.03.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea 

Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică sala de 
spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni” 

- Raportul de specialitate nr. 7556/2022 - S din 28.03.2022 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 8015/2022 - S din 28.03.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 8034/2022 - M din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr.230/2021, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.3, art.5 alin.(2) și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art.47 alin.(4), art.59, art.61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.45 și 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.46 din 
30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. I Punctul 2.2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Obiectivul de investiții cu funcțiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea 

investiției propuse este „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al 

Agriculturii”. 

 
Art. II Punctul 3.1 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Cheltuielile pentru execuția obiectivului de investiții se estimează în faza de 

proiectare DALI ținând cont de standardele de cost existente pentru lucrări similare, de 

cantități de lucrări și oferte de preț de pe piața liberă acolo unde lucrările nu sunt 

evidențiate în standarde de cost. 

Valoarea estimată a acestui obiectiv de investiții este de 7.700.000 lei cu TVA. 

Obiectivul de investiții cu funcțiuni similare la care ne-am raportat pentru estimarea 

investiției propuse este „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al 

Agriculturii”. 

 
Art. III Punctul 3.2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 

23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„- Servicii elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 

(inclusiv studii topografice și geotehnice, documentații de obținere avizr acorduri, expertiză 

tehnică și audit energetic) – 90.000 lei cu TVA; 

 - Servicii de verificare tehnică de calitate a DALI – 22.000 lei cu TVA; 

 - Taxe pentru obținere avize, acorduri – 2.000 lei cu TVA.” 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 Art. IV Punctul 3.3 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 
23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 
”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Surse de finanțare: COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII pentru CLĂDIRI 

PUBLICE RENOVARE INTEGRATĂ finanțat prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR). 

 Finanțarea cheltuielilor estimate va fi asigurată din fonduri nerambursabile, fonduri 

naționale și fonduri proprii.” 

 
 Art. V Prin grija Secretarului General al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice și, spre știință, 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul oficial al județului”.  

 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                 MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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