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PROJECT DE HOTARARE NR. 1, 
privind modificarea Hotariirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 139/24.08.2017 

privind aprobarea realizdrii proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric §i de arhitecturd 
Conacul Bolomey" lji a chettuielilor legate de proiect, cu modificdrlle ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33::f.3 /2020 - It- din J ?, .  O't. .2020 al Presedintelui 

Consiliului Jude Jean Ialomita; 
Examindnd: 
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 139 din 24.08.2017 privind aprobarea 

realizdrii proiectului .Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey ", cu 
modificdrile ulterioare aduse prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 121 din 
31.10.2018; 

- Hotdrtirea Consiliului Judetean Ialomita nr. __ l_.02.2020 privind aprobarea 
devizului general actualizat, rezultat in urma elabordrii Proiectului Tehnic (fi a principalilor 
indicatori tehnico-economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investuii .Reabilitarea 
monumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey", Cod SMIS 116932; 

- Contractul de finantare nr. 3827/22.02.2019 pentru implementarea proiectului 
.Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey" Cod SMIS 116932; 

- Raportul nr. ,J-, 121  /2020 - _1._ din /It. o:L- .2020 al Directiei Investitii si Servicii 
Pub lice; 

- Avizul nr. /2020 - din .2020 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi, obligaiii (ii incompatibilitdti; 

- Avizul nr. /2020 - 
agriculturii; 

- Avizul nr. /2020 - din .2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si turism, 

in conformitate cu: ' 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritard 5 - Imbundtiitirea mediului 

urban si conservarea, protectia si valorijicarea durabild a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investitii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 
Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/l dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dundrii - Aria prioritard 3 - Promovarea culturii lji a turismului, a 
contactelor directe intre oameni, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013- 
2020; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. j) din Ordonanta de Urgentd a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea 
actelor normative, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare; 

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

din .2020 al Comisiei economico-financiare si 



- prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Ialomita, 
aprobat prin Hotiirtirea Consiliului Judetean Ialomiia nr. 3 din 19.01.2017, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare, 

fn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 

HO TAR A,$ TE: 

Art.I Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita Ialomita nr. 139/24.08.2017 privind 
aprobarea realizdrii proiectului .Reabilitarea monumentului istoric $i de arhitecturd Conacul 
Bolomey " si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificdrile ulterioare, se modified dupd cum 
urmeazd: 

1. Articolul 2 se modified si va avea urmdtorul cuprins: 
"(I) Se aprobd valoarea totald a proiectului prevdzut la art. 1 fn cuantum de 26.263.987,43 

lei cu TVA. 
(2) Se aprobd valoarea totald eligibild a proiectului prevdzut la art. I in cuantum de 

21.510.819,05 lei cu TVA. 
(3) Se aprobd contributia proprie a Consiliului Judetean Ialomita la finantarea proiectului, 

in valoare de 5.183.384,76 lei cu TVA, compusd din 430.216,38 lei cu TVA, reprezentdnd 2% din 
valoarea totald eligibild a proiectului :ji 4. 753.168,38 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile. Asistenta 
financiard nerambursabild solicitatd este in sumd de 21.080.602,67 lei cu TVA." 

(4) Consiliul Judetean Ialomita se angajeazd sii. finanteze din bugetul judetului Ialomita 
toate costurile neeligibile :ji conexe aferente proiectului ;;i va asigura toate resursele financiare 
necesare implementdrii proiectului in conditiile rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judetean :ji costurile nee/igibile prevdzute la a/in. (1), (2) si (3) 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevdzut in anexa nr. 1 care face parte integrantd din 
prezenta hotdrdre. " 

2. Anexele nr. 1 si 2 se modified si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 :ji 2 care Jae parte 
integrantd din prezenta hotdrdre. 

Art.II Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ialomita sd semneze, in numele :ji 
pentru Judetul Ialomita, documentatia aferentd proiectului prevdzut la art. I, in situatiile 
mentionate in Ghidul solicitantului si in Declaratia de angajament, prevdzutd in anexa nr. 2 care 
face parte integrantd din prezenta hotdrdre. 

Art.III Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdrdre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Investitii si Servicii Pub/ice, Directiei Buget 
Finante si Direciiei Achiziiii si Patrimoniu, si spre stiirud, Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita, 
urmdnd a ft publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiia. 

PRE$EDINTE 
VICTOR MORARU 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr.2 

la Hotariirea CJ lalomita nr. __ din 2020 
· ··----- ·Programul OperationatRegiunat 2014-2010 -- 

Model 8 5.1 
Priorftatea de investi�ii 5 . 1  -  Conservarea, protejarea, promovarea �i dezvoltarea patr1moniulul natural 1i cultural 

bectaratte de angajament 

Subsemnatul VICTOR MORARU, CNP , posesor al C . I .  seria SZ, nr. , eliberat de 
SPCLEP Slobozia, Presedinte al Consiliului Judetean lalomi\a In calitate de reprezentant legal al 
Unita\ii Administrativ Teritoriale JUDE'fUL IALOMITA, 

pentru proiectul ,,Reabilltarea monumentulul istortc �I de arhitecturii Conacu{ Bolomey" pentru 
care am depus prezenta cerere de finan\are 

Ma angajez: 

Sa asigur contributia proprie respectiv 430.216,38 lei, reprezentand 2% din valoarea 
eligibila a proiectului; 

Sa finan\ez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; 

Sa asigur resursele financiare necesare implernentarti optime ale proiectuluf in condi\iile 
rambursarn ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; 

Sa prezint, la momentul contractarit, hotararea de aprobare a proiectuluf 1n conformitate 
cu ultimul buget rezultat 1n urma evaluarf tehnice ii financiare 1n care se rnenttoneaza 
sumele ce implica contnbutia solicitantului la cheltuieli eligible ii neeligible aferente 
proiectului; 

Sa rnentin proprietatea obiectivului de patrimoniu 1 ji natura acttvitatf pentru care s-a 
acordat finan\are 1i sa nu gajez sau ipotechez bunurile achizittonate din finantarea 
nerarnbursabila, pe o perioada de eel putin 5 ani de la efectuarea pla\ii finale; 

Sa respect, pe durata pregatlrf proiectului 1i a trnptementarf acestuia, prevederile 
legisla\iei in domeniul egalltatii de sanse, gen 1i nediscriminare, protectiei mediului, 
eficien\ei energetice 1i achizi\iilor publice; 

Sa asigur accesibilizarea corespunzatoare a spatiului obiect al proiectului, prin 
men\ionarea 1n 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 1n vigoare 

Sa respect, pe perioada de valabilitate a contractului, condttia de a nu fi fast gasit 
vinovat, printr-o hotarare [udecatoreasca defmttiva, pentru comiterea unei fraude/ 
tnfractiur» referitoare la obttnerea 1i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor 
publice nationale aferente acestora, 1n conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modiftcarile �i comptetante ulterioare; 

Sa notific OI/ AMPOR asupra oncarei situatii, eveniment ori modificare care afecteaza sau 
ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate aplicabile men\ionate in Ghidul 
solicitantului (general 1i specific) in termen de eel mutt 5 zile lucratoare de la luarea la 
cunostinta a situatiei respective; 

Ca pana la sfar1itul perioadei de implementare a proiectului, sa realizez activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu; 

Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial 1n circuitul pubtic la data finalizarii 
irnplernentarti proiectului. 

NUME PRENUME REPREZENTANT LEGAL: VICTOR MORARU 

SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL: 

DATA: 

1 Acest paragraf se va rnenttne numa1 in declaratta de angajament a partenerului care are in proprietate/ drept de 

adminlstrare/ concesiune, obiectivul de patrimonlu care face obiectul cererii de ftnantere 
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PRE$EDINTE Nr. 33}) /2020 - ii- din 13 a2.,.2020 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiiriire privind modificarea Hotdriirii Consi/iului Judetean Ialomita nr. 

139/24.08.2017 privind aprobarea reallziirli proiectului ,,Reabi/itarea monumentului istoric :;i de 
arhltecturii Conacul Bolomey" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificiirile ulterioare 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomua se propune 
modificarea Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizdrii 
proiectului ,, Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey" §i a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificdrile ulterioare aduse prin Hotdrdrea Consiliului Judetean 
nr. 121/31.10.2018. 

Proiectul de hotdrtire se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonanta de 
Urgentd a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile 
ulterioare, Legea nr. 27 3/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile §i completdrile 
ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind norme/e de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor 
normative, republicatd si Regulamentul de organizare st functionare a Consiliului Judetean Ialomita. 

Cererea de Jinan/are a proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturd 
Conacul Bolomey " a fast admisd la finantare, in acest sens semndndu-se contractul de Jinan/are 
3827 din 22.02.2019. 

in vederea demardrii executiei Iucrdrilor din cadrul proiectului, conform calendarului de 
implementare, a fast intocmit proiectul tehnic 9i detaliile de executie ale acestuia, in urma cdruia a 
rezultat un deviz general marital proiectului. Aceste modificdri au survenit in cea mai mare parte ca 
urmare a schimbdrilor legislative introduse prin Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 11412018 
privind instituirea unor mdsuri in domeniul investitiilor pub/ice si a unor mdsuri fiscal-bugetare, 
modificarea §i completarea unor acte normative ffi prorogarea unor termene, precum :ji a includerii 
in devizul general al proiectului care la faza DALI a fast intocmit conform Hotdrdrii 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 coniinutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelorlproiectelor de investitii Jinan/ate din 
fonduri pub/ice. 

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

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

Co1�iil1ii1�i111i11ii11ji1111lta 
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PRE$EDINTE 
VICTOR MORARU 

Redacuu 

Teodorescu Gabriela - Virginia 
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NrY(/;;/2oR<Y.3rO.R.•cb?O 

la proiectul de hotarfire privind modificarea �i completarea Hotarfirii 

Consiliului J udetean Ialomita nr, 139/24.08.2017 privind aprobarea realizarii 
proiectului: ,,Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturii Conacul 
Bolomey" �i a cheltuielilor legate de proiect, cu modificiirile �i completarile 
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 §i conservarea, protectia §i valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural I Prioritatea de investitii 5 . 1  - Conservarea, protejarea, 
promovarea §i dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural Apel de proiecte: POR/ 
2017/5/5.1/SUERD/l, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii 111 ce priveste Aria prioritara 3 a 
SUERD "Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe intre oameni" 
obiectivul de investitii mai sus mentionat, 

in urma parcurgerii etapei de evaluare tehnica �i financiara, proiectul a fost 
admis la finantare, iar in data de 22.02.2019, a fost semnat contractul de finantare 
nr. 3827, intre Ministerul Dezvoltiirii Regionale si Administratiei Publice 'in 
calitate de Autoritate de Management, Agentia pentru Dezvoltare Regionalii 
Centru, Agentia pentru Dezvoltare Rregionalii Sud Muntenia in calitate de 
Organisme Intermediare si DAT Judetul Ialomita in calitate de beneficiar. 

Prin H.C.J. nr. 139/24.08.2017 a fost aprobata realizarea proiectului: 
,,Reabilitarea monumentului istoric �i de arhitectura Conacul Bolomey" �i a 
cheltuielilor legate de proiect, iar prin H.C.J nr. l 21/3 l . 10.2018 au fost actualizate 
atat valoarea totala a proiectului cat �i contributia proprie a Consiliului Judetean 
Ialomita la finantarea proiectului. 

Pentru demararea executiei lucrarilor din cadrul proiectului, conform 
calendarului de implementare a proiectului a fost intocmit Proiectul Tehnic �i 
Detaliile de Executie, in urma acestuia a rezultat majorarea Devizului General al 
proiectului. Aceste rnodificari au survenit in cea mai mare parte ca urmare a 
schimbiirilor legislative impuse prin OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor masuri 'in domeniul investitiilor publice �i a unor masuri 

Coiiiii�i1l11�i11ii�1i1i11i'ta 
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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 investitii finantate din fonduri 
pub lice. 

Astfel, este necesara actualizarea atat a valorii totale a proiectului cat �i a 
bugetului cererii de finantare ( cheltuieli eligibile �i neeligibile) , tinand cont de faptul 
ca fundamentarea bugetului cererii de finantare se bazeaza pe devizul general al 
proiectului. 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare, prin care se 
precizeaza urmatoarele: "modificarea valorii totale a proiectului se va putea 
realiza din contributia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, 
beneficiarul fiind obligat sa transmitd impreund cu cererea de modificare a 
Contractului, (ii documente din care sa reiasa angajamentul acestuia ca va 
asigura din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare , precum (ii 
disponibilitatea aces tor fonduri. ", precum �i 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: 26.263.987,43 lei; 
Valoarea totala eligibila a proiectului, inclusiv TV A :  21.510.819,05 lei; 
Contributia proprie, inclusiv TVA : 5.183 .384 ,76 lei din care : 

- contributia de 2% a solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv 
TVA in valoare de 430.216 ,38 lei; 
- contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TV A: 
4 .753 .168 ,38 lei; 

- Asistenta financiara nerambursabila, inclusiv TVA: 21.080.602,67 lei 

in raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus, se vor reactualiza in mod 

corespunzator anexa 1 si anexa 2 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 

139/24.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Director executiv, 

Cristian VLAD 

int�; 

2 


