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PROJECT DE HOTARA.RE NR. 

privind modificarea Hotararii Consiliului Iudetean lalomita nr. 141/24.08.2017 
privind aprobarea realizarii proiectului ,,Restaurare $i conservare Biserica de lemn 

Sf. Nico/ae" $i a cheltuieli/or legate de proiect, cu modifidirite ulterioare 

Consiliul Iudeieon lotomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33':}+ /2020 - M din I� o.!2., .2020 al 

Presedintelui Consiliului Iudeteon ialomita; 
Exomintmd: 

- Hotararea Consiliu/ui ludeiean talomita nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea 

realiziuii proiectului ,,Restaurare st conservare Biserica de lemn Sf Nicolae" si a 
che/tuielilor legate de protect, cu modificiuiie u/terioare aduse prin Hotararife Consiliului 

ludetean tatomito nr. 129/31.10.2018 $i nr. 133/20.11.2018; 
- Hotiirtireo Consiliu/ui Iudetean lalomiia nr. __J__.02.2020 privind aprobarea 

devizului general actualizat, rezultat in urma elobotiirii Proiectului Tennie $i a 
principalilor indicatori tehnico-economici octualizoti pentru realizarea obiectivului de 

tnvestitii ,,Restaurare $i conservare Biserica de lemn Sf Nicotoe" Cod SMIS 116941; 
- Contractul de finantare nr. 4073/01.04.2019 pentru implementarea proiectului 

,,Restaurare $i conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" Cod SMIS 116941; 
- Raportu/ nr. o'1G.t- /2020 - � din /4. o!!., .2020 al Dlreciie! lnvestitii si 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 2020 - 

---� 
din .2020 al Comisiei juridice, de 

disciplina, drepturi, obliqatii $i lncomoatibiiitin); 
- Avizul nr. 2020 - din .2020 al Comisiei economico- 

financiare $i aqriculturii; 
- Avizul nr. 2020 - din .2020 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare reqionalii, proteciio mediului $i turism, 
In conformitate cu: 

prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritarii 5 - Tmbunatatirea 

mediufui urban $i conservarea, protectia si valoriiicarea durabila a patrimoniufui 

cultural, Prioritatea de investiti! 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural $i cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat 
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii - Aria 

Co111il'i11i 111iiil)ii1111ii11i lta 
10000042180 

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

DCO
Typewritten text
14



. arioritara 3 - Promovarea_cJJJtucii.J.i__a_tucismului,_a_coo.ta.cte.lacdirecteJn.tr:e_oameni,. din.. . .  
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

-------�- strateaia.de Dez.v.oltar.e_a_.lud4u'11Lla1.omi.ta_pe.p.etinad.a.2009=2013,...£1Lorizan t 
2013-2020; 

- prevederife art. 173 a/in. (1) lit. b) ?i a/in. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirlle ?i completiuile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnkii /egislativa pentru 

e/aborarea actelor normative, republicatii cu modificiiri!e ?i completiui!e u/terioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifkiirlte si 

compietiirile ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare ?i functionare a Consifiufui Iudetean 

talomita, aprobat prin Hotiirtuea Consiliu/ui ludeiean talomita nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificiirile ?i completiiri!e u/terioare, 

In temeiul prevederilor art. 196 a/in. (1) fit. a) din Ordananta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirtle ?i completiuile 
u/terioare, 

H O  TA R A $ T E :  

Art.I Hotiirtireo Consiliului Iudetean taiomita nr. 141/24.08.2017 privind 
aprobarea realiziirii proiectu/ui .Restaurare $i conservare Biserica de lemn 

Sf. Nicolae" $i a che/tuielilor legate de proiect, cu modifkiirile ulterioare, se modifica 
dupa cum urmeazii: 

1. Articolul 2 se modifica �i va avea urmotorul cuprins: 
11(1) Se aprobo va/oarea tota/a a proiectu/ui previuut la art. 1 tn cuantum de 

3.068.250,40 lei cu TVA. 
{2) Se aprobii valoarea tota/a e/igibila a proiectului previizut la art.1 in cuantum 

de 2.043.149, 93 lei cu TVA. 

(3) Se aorobo contributia proprie a Consi/iului Iudetean talomita la finantarea 

proiectului, in va/oare de 1.065.963,47 lei cu TVA, compusii din 40.863,00 lei cu TVA, 

reprezenttuid 2% din va/oarea totalii eligibi/a a proiectului si 1.025. 1 0 0 , 4 7  lei cu TVA, 
cheltuie/i neeligibile. Asistenta jinanciarii nerambursabila solicitotii este in suma de 

2.002.286,93 lei cu TVA. 11 

(4) Consiliul iudeteon lalomita se angajeaza so jinanteze din bugetul judetulu! 

lalomita toate costurile neeligibile $i conexe aferente proiectului si va asigura toate 
resurse/e financiare necesare implementarii proiectu/ui tn conditiile 
rambursiuii/decontiuii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Iudetean $i costurile neeligibile prevazute la a/in. (1), (2) 

$i {3) sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevazut in anexa nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotiirtire. II 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __}_.__�!]_exele nr. 1 �2 se modifjca sis« ln!ocuiesc cu anexe!JLJ1.L__l_$�Me_f.a.c_parte _ 
inteqranto din prezenta hotiirdre. 

Art.II Se lmputerniceste Presedintele Consiliu!ui Iudetean totomita sa semneze, fn 
nume!e si pentru Iudetul talomiia, documentatio aferentii proiectului previuut la art. l, 
in situatiile mentionate in Ghidu/ so!icitantu/ui si in Declaratia de angajament, previuutii 
in anexa nr. 2 care face parte lnteqranta din prezenta hotiirtire. 

Art.Ill Prin grija Secretaru!ui General al Iudetului taiomita, prezenta notiirare se va 
comunica, spre ducere la Indeplinire, Directiei lnvestitl! si Servicii Pub/ice, Directlei Buget 
Finante �i Directiel Achizitii �i Patrimoniu, si spre �tiinta, tnstitutlei Prefectului - ludetul 

lalomita, urmtind a fi publicatii pe site-ul Consi!iului Judeiean talomita. 

PRE$EDINTE 

VICTOR MORARU 

Avizat, 

Secretarul General al Iudetului talomita 

Adrian Robert ION SCU 

Rd./Oc. 

HAM 

2ex. 
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Anexa nr.2 

la Hotararea CJ Ialornita nr. __ din 2020 

Programul O�!]Jional Regional 2014·2020 
Model B 5. 1 

Prioritatea de investitii 5.1  -  Conservarea, protejarea, promovarea �i dezvoltarea patrimoniulul natural �i cultural 

Declaratie de angajament 

Subsemnatul VICTOR MORARU, CNP , posesor al C.I . seria SZ, nr. , eliberat de 
SPCLEP Slobozia, Presedinte al Consiliului Judetean latomita 1n calitate de reprezentant legal al 
Unitaiii Administrativ Teritoriale JUDETUL IALOMITA, 

pentru proiectul Restaurare �i conservare Biserica de lemn "Sf. Nicolae" pentru care am depus 
prezenta cerere de ftnantare 

Ma angajez: 

Sa asigur contributia proprie respectiv 40.863,00 lei, reprezentand 2% din valoarea eligibila 
a proiectului; 

Sa finantez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; 

Sa asigur resursele financiare necesare trnplernentarf optime ale proiectului in conditiile 
rarnbursarf ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; 

Sa prezint, la momentul contractarn, hotararea de aprobare a profectului 1n conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evaluarf tehnice �i financiare in care se mentioneara 
sumele ce trnphca contributia solicitantului la cheltuieli eligible �i neeligible aferente 
proiectului; 

Sa rnentln proprietatea obiectivului de patrimoniu 1 1i natura activitaiii pentru care s-a 
acordat finan\are 1i sa nu gajez sau ipotechez bunurile achizi\ionate din ftnantarea 
nerarnbursabtla, pe o penoada de eel puttn 5 anf de la efectuarea pla�i finale; 

Sa respect, pe durata pregatlrii proiectului 1i a irnplementarti acestuia, prevederile 
legislatiei 1n domeniul egalita\ii de sanse, gen �i nediscriminare, protectiei mediului, 
eficientei energetice 1i achiztttttor publice; 

Sa asigur accesibilizarea corespunzatoare a spatiului obiect al proiectului, prin 
mentionarea in cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale, inclusiv GP 088-03 - Masuri Specifice pentru 
Accesul Persoanelor cu Handicap la Monumentele lstorice 1i europene aplicabile in vigoare 

Sa respect, pe perioada de valabilitate a contractului, condttia de a nu fi fast gasit 
vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca deftnitiva, pentru comiterea unei fraude/ 
infractiuni referitoare la obtinerea 1i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor 
publice nationate aferente acestora, 1n conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modtftcanle 1i comptetarile ulterioare; 

Sa notific OI/ AMPOR asupra oncaret situatit, eveniment ori modificare care atecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condttiilor de eligibilitate aplicabile rnentionate 1n Ghidul 
solicitantului (general 1i specific) in termen de eel mult 5 zile lucratoare de la luarea la 
cunostinta a situatiei respective; 

Ca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, sa realizez activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu; 

Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial in circuitul public la data finalizarii 
irnplernentarf proiectului. 

NUME PRENUME REPREZENTANT LEGAL: VICTOR MORARU 

SEMNATURJ. REPREZENTANT LEGAL: 

DATA: 

I Acest paragraf se va rnenttne numai in dectaratta de angajament a partenerului care are in proprietate/ drept de 

administrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectul cererli de nnentare 
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PRE,$EDINTE Nr. 339+ /2020- M din 13 -02 .2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarlire privind modificarea Hotdrtirli Consiliului Judetean Ialomita 
nr. 141/24. 08.2017 privind aprobarea realizdril proiectului ,,Restaurare �i conservare 

Biserica de lemn Sf. Nicolae" si a cheltuielilor legate de proiect, 
cu modificiirile ulterioare 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita 
se propune aprobarea modificarii Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 
141/24.08.2017 privind aprobarea realizdrii proiectului .Restaurare si conservare 
Biserica de lemn Sf Nicolae" �i a cheltuielilor legate de proiect, cu modificdrile 
ulterioare aduse prin Hotdrdrile Consiliului Judetean nr. 129/31.10.2018 si 
nr. 133/20.11.2018. 

Proiectul "Restaurare si conservare Biserica de lemn Sf Nicolae" Cod SMIS 
116941 a Jost admis la Jinan/are, in acest sens semndndu-se contractul de finaruare 
nr. 4073 din 01.04.2019. 

in vederea demararii execuiiei lucrarilor din cadrul proiectului, conform 
calendarului de implementare, a Jost fntocmit proiectul tehnic si detaliile de executie ale 
acestuia, in urma cdruia a rezultat un deviz general marital proiectului. Aceste modificari 
au survenit fn cea mai mare parte ca urmare a schimbdrilor legislative introduse prin 
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor mdsuri in 
domeniul investitiilor publice si a unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si a includerii in 
devizul general al proiectului care, la faza DALI a Jost intocmit conform Hotardrii 
Guvernului nr. 28/2008, a tuturor categoriilor de cheltuieli prevdzute de formatul 
standard al devizului general prevdzut in Hotdrdrea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub lice. 

Astfel, este necesard actualizarea valorii totale a proiectului, cat $i a bugetului 
cererii de finantare (cheltuieli eligibile si neeligibile) , avdnd in vedere ca fundamentarea 
bugetului cererii de Jinan/are se bazeazd pe devizul general al proiectului. 

Con1lllul Judetean talomlta 
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Proiectul de hotdrdre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin 
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finaniele pub/ice 
locale, cu modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd si Regulamentul de 
organizare si functionare al Consiliului Jude Jean Ialomita 

Constatdnd ca sunt indeplinite condiJiile de necesitate §i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma si continutul prezentate in 
proiect. 

PRE$EDINTE 

VICTOR MORARU 

Redacla/ 

Haimana Ana-Maria 
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Rl:R S!MTEX E} 

Directia Investitii Si Servicii Publice 
Serviciul Management de Proiect 

RAP ORT 

f II,, o«, f<.o,2.o 

Ia proiectul de hotarare privind modificarea Hotararn Consiliului Judetean Ialomita nr. 
141/24.08.2017 privind aprobarea realizlirii proiectului: ,,Restaurare §i conservare Biserica 

de lemn Sf. Nicolae" §i a cheltuielilor legate de proiect cu modificlirile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialornita a depus spre finantare din fonduri europene prin POR 2014- 

2020, Programul Operational Regional 2014-2020 I Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului 
urban si conservarea, protectia �i valorificarea durabila a patrimoniului cultural I Prioritatea de 
investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si 
cultural Apel de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii 
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentrn Regiunea Dunarii in ce priveste Aria prioritara 3 
a SUERD "Prornovarea culturii �i a turismului, a contactelor directe intre oameni" proiectul: 
,,Rcstaurare �i conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" 

Proiectul a fost admis Ia finantare iar in data de 01 .04.2019 a fost semnat contractul de 
finantare, 

Prin hotararea de consiliu judetean nr. 141/24.08.2017 a fost aprobata realizarea 
proiectului: ,,Restaurare si conservare Biserica de lernn Sf. Nicolae" si a cheltuielilor legate de 
proiect, iar prin H.C.J nr . 129/31 .10.2018 si HCJ 133/20 .11 .2018 au fost actualizate atat valoarea 
totala a proiectului cat si contributia proprie a Consiliului Judetean Ialomita la finantarea 
proiectului. 

Pentru demararea executiei Iucrarilor din cadrnl proiectului, conform calendarului de 
i.mplementare a proiectului a fost intocmit proiectul tehnic �i detaliile de executie ale acestuia, in 
urma caruia a rezultat un deviz general marital proiectului. 

Aceste modificari au aparut in cea mai mare parte ca unnare a schimbarilor legislative 
survenite prin OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor publice �i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea �i completarea unor 
acte normative �i prorogarea unor termene, precum si a includerii in devizului general al 
proiectului care la faza DALI a fost intocmit conform HG 28/2008, a tuturor categoriilor de 
cheltuieli prevazute de formatul standard al devizului general prevazut in HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de invcstitii finantate din fonduri publice. 

Astfel, este necesara actualizarea atat a valorii totale a proiectului cat si a bugetului cererii 
de finantare ( cheltuieli eligibile si neeligibile) , avand in vedere ca fundamentarea bugetului cererii 
de finantare se bazeaza pe devizul general al proiectului. 

Totodata, intrucat au fost identificate economii la alte activitati, se va propune trecerea 
acestora la investitia de baza , inclusiv suma de la diverse �i neprevazute. Practic se propune 
reducerea valorii cheltuielilor eligibile atat din cadrul activitatilor unde au fost inregistrate 
economii cat si din cadrul cheltuielilor diverse si neprevazute pentru a suplimenta valoarea 
eligibila la investitia de baza. 

Conslllul Judetean lalomlta 
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A vand In vedere: 
-prevederilor contractului de finantare, prin care se precizeaza ca "modificarea valorii lo/ale a 
proiectului se va putea realiza din coniribuiia proprie, prin majorarea valorii nee/igibile a 
Proiectului, beneficiaru/ fiind obligal sii transmita impreuna cu cererea de modificare a 
Contractului, si documente din care sa reiasd angajamentul acestuia ca va asigura din resurse 
proprii, fondurile suplimentare necesare , precum si disponibilitatae aces/or fonduri" 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, propunem Consiliului Judetean 

Ialomita modificarea art. 2 care va avea urmatorul continut: 

Valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA: 3.068.250,40.lei 

Valoarea totala eligibila a proiectului, inclusiv TVA: 2.043.149,93 lei 

Contributia proprie, inclusiv TVA: 1.065.963,47 din care 

contributia de 2% a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TV A : 

40.863,00 

Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA : 1.025.100,47 

lei 

Asistenta financiara nerambursabila, inclusiv TV A : 2.002,286,93 lei 

In raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se vor reactualiza In mod corespunzator 

anexa I si anexa 2 la Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 141/24 .08.2017 cu modificarile 

�i cornpletarile ulterioare. 

Director Executiv 

Vlad Cristian 

lntocmit, 

 

2 


