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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică  

sala de spectacole ,,Europa”, Foaier și Centrul de Informații pentru cetățeni”   
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 25870/2022 - E din 05.10.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 25888/2022 – Q din 05.10.2022 al Direcţiei Investiţii 
şi Servicii Publice; 
 -Avizul nr. 26051/2022 - Y din 07.10.2022 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 26034/2022 - G din 07.10.2022 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 

În conformitate cu : 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 88/2017 privind 

aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru 
perioada 2016-2020”; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea 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, 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                              
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 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, 

  -  prevederile  Ordinului MDLPA nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea 
Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene 
aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte 
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PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării,             
Axa 2 -  Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice,  
operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 
 - 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; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă depunerea și realizarea proiectului „Eficientizarea energetică 
sala de spectacole ,,Europa”, Foaier și Centrul de Informații pentru cetățeni” și a 
documentelor aferente, în valoare maximă eligibilă de 4.108.485,42 lei fără TVA, 
calculată în conformitate cu precizările Ghidului Specific apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

 
Art.2 Consiliul Județean Ialomița se angajează să finanțeze din bugetul județului 

Ialomița toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, astfel cum acestea 
vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/ contractul de lucrări, solicitate în 
etapa de implementare și va asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

 
Art .3 Se aprobă descrierea sumară a investiției de renovare energetică a clădirii 

(inclusiv a instalaților aferente acesteia) propusă a fi realizată prin proiectul 
„Eficientizarea energetică sala de spectacole ,,Europa”, Foaier și Centrul de Informații 
pentru cetățeni”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 

prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, 
nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și 
ajutorului de stat. 

 
 Art.5 Se împuternicește domnul Marian Pavel - Președintele Consiliului Județean 
Ialomița să semneze documentația aferentă proiectului, în situațiile menționate de 
Ghidul Solicitantului. 
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 Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
          PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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