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PROIECT DE 110TĂ RARE NR 	 
privind aprobarea rnodifică rü Etotralrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 120/07.08.2020 privind 

aprobarea realizhrii projeetului „Cre ş terea efieientei energetice pentru C ă direa Comandamentulni — 
Pavilion A (Centrul Mjlitar Judetean Ialomita)" ş i a eheltuielilor legate de project 

Avă nd in vedere: 
Referatul de aprobare nr. oef 	/ 	2022 ti din  OC-  f° ' 2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Jude ţ ean 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.  625-82,r- /2022 	 din 	OP / 0- 	2022 al Directiei 

Investi ţ ii ş i Servicii Publice; 
Avizul nr. 	/2022 	 din 	 .2022 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare  regional, protectia mediului ş i turjsm; 
Avizul nr. 	/2022 	 din 	 .2022 al Comisiej economico 

financiare ş i agricultur ă , 
Hotă ră rea Consiljului Judetean Ialorni ţ a nr. 	2022 privind aprobarea devizului 

general actualizat ş i a principaljlor indicatori tehnico-economici faza Project Tebnic, pentru proiectal 
„Cre ş terea eficien ţ ei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului- Pavilion A (Central Militar 
Judetean Ialomita)", Cod SMIS: 140216; 

- Hotă rarea Consiliului Judettan Ialomi ţ a nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realiz ă rii 
proiectului „Cre ş terea eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentalui — Pavilion A (Central 
Militar Judetean Ialomi ţ a)" ş i a cheltuielilor legate de project; 

Contractul de finantare nr. 7148 din 25.10.2021 pentru implementarea proiectului „Cre ş terea 
eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentalui - Pavilion A (Centrul Militar Judetean 
Ialomita)" ; 

În conformitate 
- prevederile Ghidului solicitantalui pentru axa prioritar ă  3-Sprijinirea tranzitiei c ă tre o 

economic cu emisji sc ă zute de carbon, Priorjtatea de investitii 3,1-Sprijinirea eficientei energetic; a 
gestionă rii inteligente a energiei i a. utiliz ă rii energiei din surse regenerabile in infrastracturile public; 
inclusiv îu cl ă dirile publice, ş i In sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cl ă diri Publice în cadrul 
Prograinului Operational Regional (FOR) 2014-2020, apel proiecte P0R12020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
Dr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, Cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind norrnele de tehnic ă  legislativ ă  
pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modificările si complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului 
Judetean Ialoini ţ a, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 46 din 30,03.2021, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterio are, 

În temejul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

Cod OP -07-06, Ed.2yess.0 



HOTĂ IRA$TE: 

Art.I Art. 2 al Hot ă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 120107.08.2020 privind aprobarea 
realiz ă rii proieetului „Cre ş terea eficien ţ ei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului - Pavilion A 
(Centrul Militar Jude ţ ean Ialomi ţ a)" ş i a eheltuielilor legate de proieet, se modifie ă  si va avea 
urmă torul euprins: 

„Arit.2 (1) Se aprob ă  valoarea total ă  a proiectului prev ă zut la art.1) in cuantum de 6.735.155,48 
. lei cu TVA. 

(2) Se aprob ă  valoarea total ă  eligibilă  a proiectului prev ă zut la art.1) in cuantum de 
5.771.897,17 lei cu TVA. 

(3) Se aprob ă  contrib-uţ ia proprie a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a la finanţ area proiectului, in 
valoare de 1.078.696,26 lei cu T.V.A., compus ă  din 115.437,95 lei cu T.V.A. , reprezentand 2% din 
valoarea total ă  eligibilă  a proiectului ş i 963.258,31 lei cu T.V.A. cheltuieli neeligibile. Asisten ţ a 
financiară  nerambursabil ă  solicitată  este in Kama. de 5.656.459,22 lei Cu T.V.A.. 

(4) Consiliul Jude-lean Ialomi ţ a se angajeaz ă  s ă  finanţ eze din bugetul jude ţului Ialorni ţ a toate 
costurile neeligibile i conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele financiare necesare 
implementă rii proieetalui in condi ţ iile ramburs ă rii/decont ă rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

(5) Contribuţ ia Consiliului Jude ţ ean Ialomita  i cdsturile neeligibile prev ă zute la aim. 1,2 si 3 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prev ă zut în anexa nr. 1 care face parte integrant ă  din 
prezenta hot ă rare." 

Art. II Anexele nr.1 i nr.2 ale Hot ă rarii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 120/07.08.2020 
privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea eficien ţ ei energetice pentru Cl ă direa 
Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Jude ţ ean Ialomita)" ş i a cheltuielilor legate de proiect, 
se modified ş i se inlocuiesc cu anexele nr. 1 ş i nr.2 care fac parte integrant ă  din prezenta hot ă rare; 

Art. III Sc imputemiceste domnul Pavel Marian, Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a s ă  
semneze, documentaţ ia aferent ă  proiectului, prev ă zut la art 1, in situa ţ iile menţ ionate de Ghidul 
Solicitantului, precum ş i Declaratia de angajament prev ă zută  in anexa nr. 2 care face parte integrant ă  
din prezenta hot ă rare. 

Art. IV Prezenta hot ă rare devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. V Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rare se va comuniea 
direcţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, Instituţ iei Prefectului - 
Judetul Iaiorni ţ a, urmand a fi publicat ă  pe site-u! Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

PRESEDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd/Dc 
Adopt  ată  la Slobozia 	 N,R.F 
Astă zi 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, Ed,2yers,0 



RIIIGETUL CERERII  DE FINANTARE 

No. 

ert 
Dentanirea capIlolelor ,FI gabespitolelor Chehuidi eligibile 

TOTAL 

ELIGIBIL 
Cbalblieli neeligibite 

TOTAL 

NEELIGIBIL 
TOTAL 

Categoril 

AlvSMIS 

Subeategorii 

51v54.115 

T104 cligziLa 13aza TVA e,..-eii..bin 

1 - ' 3 4 5'5'4  4 S 	4-p7  

k CAPITOL 1 Cheltuit/i pearu arnenaj00r4 leretului 12 

1.1 Aebiziki wren cu sho fail. constractii (um 0.09 0.90 0.00 000 000 0.00 

Amon-3133a xorcougg 090  0.00 999 900 0.119  0,011 090 12 3 11  

1.2. Amenjaripentrupcoteclia  10909404 si adueel-co la starea 91.14.4aLl. 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 000  0573 12 39 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 1300  0510'  too at* 05*0 0,1:10 
CAPITOL 2 Cbeltssidi IA asiguraselt utHilifilor necesare obiective140 13 

2,1 Chc/00411 pontru asigum6.0.411111tati3ot nectsate obiectivati (400 0.00 0.110 0.0)3 009 0.00 0.60 13 40 
TOTAL CAPITOLS 0,00 0.00 000 0.00 0.09 0.00 05*0 

3  CAPITOLS Chelttiedi peatro proiectore 41 asistent9 1010649 14 

3.1 
Stu& de. ter. (geotehoIee, g.)1,0Etice, topogratee, hickeIegice, 
hidros.tebnice, fotegrarnmetrice, topegrafice ş i de stabilitete a 
teloodul) 

5,500.00 000 5,500.00 9.09 313.50 31350 5,213.50 14 42 

32 0) ,Eitterti de avize, ucard,tri si 0011 0411*  2,50000 000 2.509100 0.413 2850 10.5 0  2,522.50 14 43 
3.3 Proicolara st topoll.no 110,510_00 1 9,25520 130.765.20 170,00 456,00 631.00 137.59620 14  4.3 
3.4 Organiaano. proax1orilar daaohlaMio 0.00 0.00 0.00 0.09 13.00 0300 0.00 

3.4 Comsultar0 149,350.00 26,666 50 176,01650 0.00 0.00 0_00 176,016.50 
14 ; 
9 

21, 
22 

3.5 Asisteniă  lehniet 42,400.00 8.056.00 50.456.00 0.90 0.90 0_00 50.456.00 14 46 
TOTAL CAPITOLS  316,260.00 52,917.70 371,237.741  370.611  795.00 973.00 372,710.70 

4 CAPITOI,LIL 4 Cheltuieli pent00* invostilig de boll 15 
4.1 Constructii i instalatii  3,628,52383 510,01955 3.199,34336 208,642. 12 153,642.19 96222531 4,161.628.67 15 53 

9.2 
rbotki (se iodate tED.aja, calliparlagic tognoiogiro ş i fisoctioao/a .1.51 

10 mortroi. dotă rt. uctive rieemporaic) 
946,781.00 179,880,39 1,125,669.39 0.00 0.00 099 1,126,66939 15 54 

43 Active necorparale 0.00 0.00 41030 006 	_ 000  11.510  0.00 
43. tonstructii. rrs'alatil si &oust aforenio oils' orilot COPVLO 1 	451,42056 15,722.75 537,270.91 0.90  3,00 0.00 537,270.9 3  15 56 

TOTAL CAPITOL 4 4,086,792.99 776,49067 4,963,7143.66 	_ 802,642.12 153,692.19 961285.31 5,825,669.97 
5 CAPITOLIIL 5 Abe el-Lek -1,601i 

5.1. Organizare. de 4.totier 38,399.98 7395.90 45,69511 0.00 0.00 0.00 43,695,38 16 

5.1.1 Locrosi de constn.0 1 4i instakell afetente 0ogoutizelli des:tatter 20,39942 5,395,90 33,70530 0.30 3.00 9,03 33,795.3 0  16 57 
5.1.2 Cholluidi coneso org.anizali de ,114Iiec 10,0000 i,090.09 11,909,00 0_00  0.00  0.00 11900.90 16 52 

5.2- Comisioatte. cote. lax: ' 43,654.09 000 	. 49,654,09 0.00 000  0. 03 43,654.99 17 59  
5.1 CholtuielicGverse Si no_prevaTille 341076.72  '60.794,30  430,273.30 0.00 031 0 0.00 430.871 30 Ifs 60 

TOTAL CA5*/TOL 5 944330.29 76.091048 520,220.77  0.09 0.90 GM 526,22017 
6. CAP1TOLUL 6 Choltuieli pentne probe 101 0711 83" a) 1101903 predarebeneneitir 

6.1 Pregatire.t. pcoserrohdoi do cxplo..34.re 0.00 0.00 000 0.00 000 0_00 0.00 
6.2 Probe tehaolotoc, s 1  103e 000 0.03 0.03 0.09 000 0.00 000 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 400 0310 0,00 000 0.00  43,09 
6 CAPITOL UL 6 Cheltuitii de inforroare fl pabfiritate . 

63 
Cholo.tieli de infertro. ş i publicitate percirm 701=0, cart rex0145 din 
obligati& boaegogrolui 

5,960.00 1,132.40 7,092.40 0.00  10 00 0.00 7,092,40 8 17 

6.2 
Cholt0ie.11 at activi1.51ile de zoftrIccang ş i premovals ao5i7e0iv0404 

treudat 
0.933 0.00 0.00 0.00 0.09 0.30  0 .00 

- 

6.3 Chet...deli pea= digirzon., obiectivolui de patritnooilt 4.00 ' 0.00 0.00 0.60 0,00 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOLS 5,960.00  1.135.40 7492.90 05) 0 0.00 (WU 7,092.40 

7 CAPITOLUL 7 Cheltuieh co oud1041 pe0054. pr4iect 

7.1. Cheltuieli . auditul peture proimt 8.456.00 	 1.606_69 	_ 	13,062.64 0.00 0.00 0.00 10.952.64 7 15 
TOTAL CAPITOLS 6,455I91 	 1,606.64 	I 	10,062.64 0.00 0.09 0.00 1 9,062.64 

9 CAPITOLLIL 9 Chelluieli to achieitio do 116311 	e de tr-411444.1" (d9c0 .tIe 0.111) 
8.1. Cheituied co actlizilia de crtiiiloace de transport 0.00  0, 031 0.00 	 0.310 0.00 0.06 0.00 

TOTAL CAPITOL 9 0.00 (33 00 009 	 0.00 0.00 0300 0.00 
10 CAPITOL 10 Cht0040 de perconal 311.1 este vanl) 

107 Cheliuieli ofeCiu.a.i.pentiv remunorarta  000)00101141 080 0.00 0.03  0.130  0.09 0.90 	 0.00 

TOTAL CAPITOL 10 0,110  0,00 0.00 oko 0.00 000 	 03300 

CAPITOL 11 Cholodell genarale de admin ăgfralie (daci. cstc ../s0 

11.1 CbcItuieli salotIale deponamonte sit port. 	 0.00. 0.09 005 950 9.09 0.90 0.00 

11.2 Chelitdcli de foocdonaro ti administrative 000 0.09 000 0,410 0.119 0.00  13300 

TOTAL CAPITOL II 0.00 	_I 0.60 0-00 	- 000 	 9)00 0.00 0310 

12 CAPITOLUL 12  5)11e servicil subiatt prin gbidordespecitice 
12.1.  se -wo cousnera subccatc,gaiiile aglicabik To conformotate c0 gbicturtle 

soockfice 
0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

TOTAL CAPITOL 04 0.09  0.09 0.90 000  0.00 000 0.90 

TOTAL GENERAL 4,863,599,28 908,297.29 5,771,297.07 80E081 0. 12 154,440,19 963,258431 6,735.155.40 

din alto 
C-F03  3,159,736.47 600,303.1 0 	• _ 	3,760,0 0.65 962,460.31 4 722,579316 1011,1113,02 153,64119 



SURSE DE FMANTARE A EROLECTIMEI 

l'ilt. 

CRT. 
SURSE DE FINANTARE 

I Vnloarea totali a carerii de finantAre, din care t 6,735,155A9 
Va/oarea totala neeligUaia, incloda ,  TVA aferect 953,25531 

b. Valoarea totaia eligibilk inclusiu TVA aferesn 5.771,1197.17 
11 Contribu1in proprie, din care : 1,078,695.26 

a, 
Contriinqia solicitantului la their/deli cligibile , insiusiv TVA 

aferent 
115,457.95 

la, 
Contribi:Va solicitantului la cheltuicli neeligibile, inchasiv TVA. 
aferent 

95%258.31 

111 AS1STENTĂ . FDTANCIAlia NERAMBITRSABIU 
SOLIOTAT1 

, 
 

5,556459.22 

CategotieSohchant 

Valuate total ă . 
f.L1G1B1LA 

afereate categotiel 
de solicitanh 

Total eligiltill 
cecere de hit:mare 

Saiicitant din categoda Autotit ă ti *1 institutii publice locale, 
inclusiv Solicitanti - Menibri: al :Joni penalintre accstca 

5,771,897,17 
5.771,897,17 

Solicitant din categoria Autorită ti pultlite cent-ale, inclashe 
Solicitai8i - Membrit al until parlenraint Ware accdca 

0.00 

Total-  5,771,897.17 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisii sc ă zute de carbon 

Priorltatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficien1ei energetice, a 
gestion ă rli intetigente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabite în infrastructurile publice, inclusiv n cl ă diriie 
publice, ş i în sectoru[ locuirIetor 

Operatiunea B Cl ă ctiri publice 

Ghidul Solicitanttdui. CondiVi specifice de accesare a fondurilor  în  cadrut apelului de proiecte cu titlul P0R12020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

Dectaratie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul MARIAN PAVE!.., CNA ,posesor al CI seria  nr. , eliberat ă  de 
SPCLEP Stobozia,  în  catitate de reprezentant legal al UAT Judetul 

Solicitant de finantare pentru proiectul "Cre ş terea eficientei energetice pentru Cl ă direa 
Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judelean lalomi0)" pentru care am depus/s-a 
depus prezenta Cerere de finantare 

Mă  angajez ca (completati cu denumirea organizatiei solicitante) 

Să  asigure contributia proprie 115.437,95 lei, reprezentă nd 2% din valoarea totat ă  etigibilă  
a proiectului, conform cererii de finanpare, 

Să  finanteze costurile neetigibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

SS asigure resursele financiare necesare implement ă rii optirne ale proiectului in condi ţ iile 
ramburs ă rii uiterioare a cheltuietilor eligibile din instrumente structurale, 

Să  prezinte, la momentul contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectului in conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice ş i financiare in care să  se men ţ ioneze 
sumele  cc  implică  contribu ţ ia solicitantului la cheltuieli eligible ş i neeligibile aferente 
proiectului, 

▪ mentin ă  proprietatea/administrarea fadlit ăţ ilor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achizitionate ş i natura activit ă tii pentru 
care s-a acordat finantare ş i să  nu ipotecheze, cu excep ţia situa ţ iitor prev ă zute in 
contractul de finan ţ are, pe o perioad ă  de cel putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea 
finale in cadrul contractului de finantare, 

In cazul in care va primi finan ţ are din POR 2014-2020 pentru investi ţ ii in infrastructur ă  
trebuie ca pe perioada de durabilitate s ă : 

• men ţ in ă  investitia realizat ă  (asigură nd mentenanta ş i serviciile asociate 
necesare); 

O să  nu realizeze o modificare asupra calit ă tii de proprietar/administrator  at 
infrastructurii, dec ă t in condi ţ iile prev ă zute in contractul de finantare; 

o să  nu realizeze o nnodificare substantial ă  care afecteaz ă  natura, obiectivele sau 
condi ţ iile de reatizare ş i care ar determina subminarea obiectivelor initiate ale 
investitiei, 

4 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientel energetice, a 
gestion ă ril intetigente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cl ă dirile 
publice, ş i n sectorul iocuintetor 

Operatiunea 13 - UMW publice 

Ghidul Solicitantului. Condi0 specifice de accesare a fondurflor  în  cadrul apelulul de prolecte Cu  tittuf POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,5M 

Model C 

Să  respecte, pe durata preg ă tirii ş i implement ă rii proiectului, prevederile legislatiei 
connunitare ş i nationale in domeniul dezvolt ă rii durabile, egalit ă tii de ş anse ş i 
nediscrimină rii ş i egalită tii de gen. 

• Să  asigure accesibitizarea corespunz ă toare a spatiutui/spatiitor obiect at proiectului, prin 
mentionarea in cerirrtele de proiectare din caletul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale ş i europene apticabileîn vigoare 3 . 

• Să  se asigure cu privire la preluarea ş i respectarea recomand ă ritor din cadrul raportului de 
audit energetic 'in etapele urm ă toare de proiectare ş i executare ate proiectutui, în vederea 
reatiză rii performantelor energetice minime impuse de legislatia national ă  ş i european ă  
aplicabil ă , in vigoare4 . 

• S respecte, pe perioada de valabilitate a contractutui, urm ă toarele conditii: 
o să  nu se afle in stare de fatiment 
o să  nu fie in dificuttate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

65112014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de dectarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata intern ă  in apticarea articotelor 107 ş i 108 din tratat. 

o să  nu fi fast g ă sit vinovat, printr-o hot ă rare judec ă toreasc ă  definitivă , pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea ş i utilizarea fondurilor 
europene ş i/sau a fonduritor publice nationale aferente acestora, in conformitate 
Cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile ş i 
complet ă rite ulterioare. 

3  Reglement ă rite europene ş i nationale relevante incidente: 

art. 7 at Regutamentului (LIE) nr. 1303/2013 al parlamentului european ş i at consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvottare regionat ă , Fondut social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurat ă  ş i Fondut european pentru pescuit ş i afaceri 
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regional ă , 
Fondut social european, Fondut de coeziune i Fondut european pentru pescuit i afaceri maritime ş i de abrogare a 
Regutamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consitiutui, 

• capitolul IV Accesibititate din Legea nr. 448 din 2006 privind protectia ş i promovarea drepturilor persoanetor cu 
repubticata, cu modificarile si completarite utterioare, 

• Ordinut ministrutui dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ă rii 
tehnice "Norrnativ privind adaptarea cl ă diritor civile ş i spatiutui urban la nevoite individuate ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

4  Reglement ă rife europene ş i nationale relevante incidente: 

• Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consitiului din 19 mai 2010 privind performanta energetic ă  a 

• Directiva Parlamentutui European ş i a Consiliutui nr. 2.012/27/UE privind eficienta energetic ă , 
• Regulamentut Delegat  or. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentutui European ş i a 

Consitiuiui privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor prin stabitirea unui cadru metodologic comparativ de calcul 
al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costuritor, ale cerintetor minim@ de performant ă  energetic ă  a 
cl ă dirilor si a elementelor acestora, 

• Legea 372/2005 privind performanta  energetic ă  a cl ă dirilor ş i tegislatia subsecvent ă , inclusiv Ordinul nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Proceduril de control al statului cu privire la aplicarea unitar ă  a prevederitor 
legate privind performanta energetic ă  a ct ă diribr ş i inspectia sistemelor de inc ă lzire/ctimatizare - indicativ PCC 
001-2013. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3; Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu ernisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investitii. 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă rii intedgente a energiei ş i a utaiz ă rii energiei din surse 
regenerabil.e in infrastructurile pubdce, inclusiv in c ă diniLe 
pubtice, ş i in sectorul focuintelor 

Operatiunea B Cl ă diri publice 

Ghfdul Soficitantuluf. Conditii specifice de accesare a fondurflor  în  cadrul apelulul de prolecte Cu  titlut POR/2020/3/3,1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

0 (Unde e cazul) 56 detin ă  dreptul legal de a desf ăş ura activit ă tile prev ă zute in 
cadrul proiectului. 

Să  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment  oh  modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea conditiilor  de  etigibilitate apticabile mentionate in Ghidul. 
solicitantului (general ş i specific) in termen de al. mutt 5 zite lucr ă toare de la tuarea la 
cuno ş tintă  a situatiei respective. 

(Uncle este cazul — dacă  depune documentele de proprietate public ă  cu Tnscriere provizorie) 

o  S ă  realizeze demersurile necesare pentru inscrierea definitiv ă  a dreptului de 
proprietate public ă  ş i să  prezinte extrasui de carte funciară  actualizat cel mai 
tă rziu la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
tă rziu de 12 luni de la data intră rii in vigoare a contractului de finantare, in caz 
contrar contractul de finantare va fi reziliat. 

o Să  realizeze demersurile necesare pentru detinerea dreptului legal pentru a 
desfăş ura activit ă tile prev ă zute in cadrul proiectului, inclusiv si realizeze 
demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire ş i/sau a 
avizelor/acordurilor legate necesare pentru implementarea activit ă tilor 
proiectului, cu respectarea termeneler prev ă zute in cadrul ghidului specific 
aplicabil  i in cadrul contractului de finantare (dac ă  este cazul). 

Semn ă tura: 

Nume, prenume 
Marian Pavel 

Data: 

05/10/2022 
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PREEDINTE 
	

Nr.tqC  4--  /2022-0/  Of, /0„  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliuhd Judetean Talomita nr. 

120/07.08.2020 privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea eficientei energetice pentru 
CIA direa Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)" ş i a cheltuielilor 

legate de proieet 

Prjn proieetul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomi ţ a se propune 
aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea 
realiz ă rii proieetului „Cre ş terea eficienţ ei energetice pentru Cl ă direa Comandamentuluj — Pavilion A 
(Central Militar Judetean Ialomita)' si a cheltuielilor legate de project. 

Consiliul Judetean Ialomita, in vederea indeplinirii atributillor privind protejarea ş i valorifiearea 
corespunz ă toare a imobilelor aflate in proprietatea public ă  a judetului Ialomita, a adoptat prin hot ă ră re 
documentatia tehnico economic ă , faza D.A.L.I.- revizuit ă  si prineipalii indicatori tehnieo — economici 
revizuiti la obieetivul de investitii „Cresterea eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentuluj — 
Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialonaita)". Realizarea acestui obiectiv de investitii se va realiza prin 
intermediul Axei prioritare 3-Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisii se ă zute de carbon, 
Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea efiejentei energetice, a gestion ă rji inteligente a energiei ş i a 
utiliz ă rii energjei din surse regenerabile in infrastructurile publiee, inelusiv in cl ă dirile publice, si  în  
sectorul loeuintelor, Operatiunea B-Cl ă diri Publice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 
2014-2020. Avă nd în vedere cerintele i prevederile Ghidului Solieitantului pentru Programul 
Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritar ă  3, este necesar ă  aprobarea realjz ă rii proieetului ş i a 
cheltuielilor legate de project. 

Proieetul de hotă rare se eireumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonanta de Urgent ă  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea actelor normative, ale Regulamentul de 
organizare ş i functionare a Consiljului Judetean Ialomita, aprobat prjn Hot ă ră rea Consiljului judetean 
Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modifie ă rile si complet ă rile ulterioare precum si ale prevederilor Legji 
in-. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifle ă rile si complet ă rile ulterioare, Consiliul 
Judetean Ialomita aprob ă  cheltuieljle pentru lucr ă rile de investitii de interes jude ţ ean, în limitele ş i in 
condiţ iile legii. 

În urma aprob ă rii indieatorilor telmjeo-economici la faza de project tehnie, valoarea total ă  a 
proiectului a crescut fat ă  de bug etul aprobat in anal 2020 la faza de doeumentatie de avizare a lucr ă rilor 
de interventie, drept pentru care, se impune alinierea bugetuluti proieetului cu noile valori aprob ate. in 
raportul Directiei Investitii ş i Servieji Publice sunt prezentate datele privind cheltuielile legate de 
jmplementarea proieetului i propuse spre aprobare. 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, potrivit Ghidului Solicitantuluj, este imputernicit să  
semneze docurnentatia aferent ă  proiectuluj si declara ţ ia de angajament — component ă  a cererii de 
finantare, prin care se angajeaz ă  să  asjgure resursele finaneiare necesare implement ă rii acestui project. 

Constat ă nd c ă  sunt indeplinite condiţ iile de neeesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

PRE$ED1NTE, 
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RAPORT 

la proiectul tie hot ă rfire privind modificarea ş i completarea Hot ă rfirii Consiliului 
Judeţ ean Ialomita nr. 120/07.08.2020 pentru aprobarea realiz ă rii proiectului: „Cresterea 

eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judetean 
Ialomita)" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare 

UAT Jude ţ ul Ialomi ţ a a depus spre finan ţ are din fonduri europene prin  FOR 2014-2020, Axa 
de finantare 3 Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de 
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei 
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cl ă dirile publice, i in sectorul locuin ţ elor, 
Opera ţ iunea B, obiectivul de investi ţii mai sus mentionat. 

În urma finaliz ă rii etapei de evaluare tehnic ă  ş i fmanciară  precum ş i urmare aplic ă rii 
meca.nismului de contraetare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul 
POR/2020/3/3.1/B72/NE,SE,SMin luna octombrie 2021 a fost semnat contractul de finan ţ are nr. 7148 
pentru proiectul „Cre ş terea eficientei energetiee pentru Cl ă direa Comandamentului — Pavilion A 
(Centrul Militar Jude ţ ean Ialomiţ a)". 

Prin Hotă rdrea de Consiliu Jude ţ ean nr. 120107.082020 a fost aprobat ă  realizarea proiectului: 
„Cre ş terea eficien ţ ei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar 
Jude ţ ean Ialomiţ a)" ş i a cheltuielilor legate de proiect. 

Pentru demararea execu ţ iei lucră rilor din cadrul proiectului, conform calendarului de 
implementare a proiectului a fost intocmit proiectul tehnic ş i detaliile de executie ale acestuia., in urrna 
eă ruia a rezultat un deviz general al proiectului. in ceea cc prive ş te diferentele de valori din cadrul 
devizului de la faza DALI i eel de la faza PT, se remarc ă  o cre ş tere general ă  de aproximativ 19,86%, 
pentru cheltuielile care cuprind C+M sau o cre ş tere de 16,6% raportat ă  la valoarea totală  a investitiei, a ş a 
cum reiese din Memoriul justificativ nr. 24796/2022-Q126.09.2022, transmis de SC Rugby Construct SRL 
privind dikrenţ ele de pre ţ  intre estimă rile fmanciare de la faza DALI ş i faza PT. 

Astfel, este necesar ă  actualizarea atk a valorii totale a proiectului cat si a bugetului cererii de 
finanţ are (cheltuieli eligibile ş i neeligibile), avand in vedere c ă  fundamentarea bugetului cererii de 
finanţ are se bazeaz ă  pe devizul general al proiectului. Ca urmare a realiz ă rii documentatiei tehnice faza 
Project Tehnic de care proiectantul sus men ţ ionat, UAT Jude ţ ul Ialomita in calitate de beneficiar al 
contractului de finantare nr. 7148 din 25.10.2021, propune actualizarea bugetului proiectului 
„Cresterea eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului — Pavilion A (Centrul 
Militar Judetean lalomita)", COD SMIS 140216, dup ă  cum urmeaz ă : 



• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 6.735.155,48 lei, conform bugetului 
actualizat, ata ş at anexa 1 (valoarea total ă  a proiectului se majoreaz ă  Cu 959.259,77 lei 
inclusiv TVA, faţă  de valoarea ini ţ ială  a proiectului 5.775.895,71 lei cu TVA. 

• Valoarea total ă  eligibil ă , inclusiv TVA aferent: 5.771.897,17 lei cu TVA, conform 
bugetului actualizat, ata ş at anexa nr. 1 (valoarea total ă  eligibilă  se diminueaz ă  cu 428,54 lei 
inclusiv TVA, faţă  de valoarea ini ţ ială  5.772.325,71 cu TVA). 

• Valoarea total ă  neeligibil ă , inclusiv TVA aferent: 963.258,31 lei cu TVA, conform 
bugetului ata ş at anexa nr. 1(contribu ţ ia cheltuielilor neeligibile a fost majorat ă  Cu 959.688,31 
lei cu TVA, faţă  de valoarea initial ă  de 3.570,00 lei cu TVA). 

• Contributia proprie, inclusiv TVA: 1.078.696,26 lei cu TVA din care contributia de 2.00% 
a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent: 115.437,95 lei cu TVA 
(valoarea contribu ţ iei solicitantului la cheltuielile eligibile s-a dirninuat cu 8,57 lei cu TVA, 
fat ă  de valoarea ini ţ ială  de 115.446,52 lei cu TVA), iar contributia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent: 963.258,31 lei cu TVA(valoarea contributiei 
solicitantului la cheltuielile neeligibile s-a majorat cu 959.688,31 lei cu TVA, fat ă  de 
valoarea initial ă  de 3.570,00 lei cu TVA). in urrna actualiz ă rii devizului general ş i in 
consecintă  cu reineadrarea unor cheltuieli asupra c ă rora au intervenit modific ă ri in categoria 
cheltuielilor eligibile/neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, jar acest 
lucru este posibil doar prin suplimentarea contribu ţ iei proprii a beneficiarului, respectiv 
majorarea valorii contribu ţ iei proprii cu suma de 956.679,74 lei inclusiv TVA. 

• Asistenta financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă , inclusiv TVA aferent: 5.656.459,22 lei 
cu TVA, conform bugetului ata ş at anexa nr. 1 (valoarea asistentei financiare nerarnbursabil ă  
se diminueaz ă  cu 419,97 lei cu TVA, fată  de valoarea initial ă  5.656.879,19 lei cu TVA). 

În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se vor reactualiza in mod corespunz ă tor 
anexele 1 ş i 2 la Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 120107.08.2020. 

Totodată  solicitantul, respectiv Judetul Ialomita trebuie s ă  imputerniceasc ă  pe reprezentantul 
sal legal să  semneze doeumentatia aferent ă  proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul Solicitantului 
precum ş i Declaraţ ia de Angajament prev ă zută  în anexa nr. 2, care inlocuie ş te Declara ţ ia din Anexa 2 
de la Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 120107.08.2020. 

Fată  de cele mai sus men ţ ionate, propunern spre aprobare Consiliului Jude ţ ean Ialomita 
adoptarea proiectului de hotir ă re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 
120/07.08.2020 de aprobare a realiz ă rii proiectului „Creterea eficientei energetice pentru Cl ă direa 
Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)", COD SMIS 140216 ş i a 
cheltuielilor legate de proiecteu modific ă rile ulterioare. 

Director Executiv Adjunct, 
Mariana Stanciu 
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