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PROJECT DE HOTAIURE NR. 2_ 
privind aprobarea realizdrii proiectului ,,Cre�terea eficientei energetice pentru 
Clddirea Comandamentului =Pavilion A (Centrul Militar Judetean Iulomlta)" 

�i a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Judetean Jalomita, 
' ' Avdnd in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 
Judetean Jalomita; , ' 

Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr. f;v@j.1:JJ.otfdin ()7.d,�al Directiei Investitii si Servicii 

Pub/ice; 
-Avizul nr. din al Comisiei economico-financiard si agriculturd; 
- Avizul nr. din al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regionald, protectia mediului si turism; 
- Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 152/29.09.2017 privind aprobarea realizdrii 

proiectului ,, Cresterea eficientei energetice pentru Clddirea Comandamentului - Pavilion 
A (Centrul Militar Judetean Ialomita)" si a cheltuielilor legate de proiect; 

in conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020; 
- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 88/2017 privind aprobarea 

"Strategiei fn domeniul eficientei energetice a Judetului Ialomita pentru perioada 2016-2020 "; 
- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. din 07.08.2020 privind 

aprobarea Documenuuiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (D.A.L.l) - revizuitd si a 
principalilor indicatori tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investitii "Cresterea 
eficientei energetice pentru Clddirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean 
Ialomita) "; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritard 3-Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3. 1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utiliziirii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in clddirile pub/ice, vi in sectorul locuintelor, Operatiunea 
B - Clddiri Publice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, ape! proiecte 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

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

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare if! continutul 
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finaniate din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile if! 
completdrile ulterioare; eo�s111u1 JL1detean 1a1omlta 

II I I\ \111111\ lll\111\\\11111111 
10000068888 

Cod FP -07-06, Bd.zvers.n 

d,. cif ,lc/lJ al Presedintelui Consiliului 



- prevederile art. 64 a/in. (1) si a/in. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd 
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile !fl completdrile 
ulterioare; 

- prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean 
Jalomifq, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 3 din 19. 01.2017, 

In temeiul art. 196 a/in. (I ), lit. a) din Ordonarua de Urgentd a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile :ti completiirile ulterioare, 

HOT AR.ASTE: 

Art.I (1) Se aprobd realizarea Proiectului ., Cresterea eficientei energetice pentru 
Clddirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) "<pentru obtinerea 
finantarii din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, 
Axa prioritard 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea 
de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii 
energiei din surse regenerabile fn infrastructurile pub/ice, inclusiv in clddirile pub/ice, !ji in 
sectorul locuintelor, Operatiunea B - Clddiri Pub/ice. 

(2) Pe durata realizdrii proiectului si a implementarii acestuia se vor respecta prevederile 
legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitdtii de sanse, nediscrimiruirii, protectiei 
mediului, eficientei energetice, achizitiilor pub/ice si ajutorului de stat. 

Art.2(1) Se aprobd valoarea totala a proiectului prevdzut la art.I) in cuantum de 
5.775.895,71 lei cu TVA. 

(2) Se aprobd valoarea totald eligibild a proiectului prevdzut la art.I} in cuantum de 
5. 772.325, 71 lei cu TV A. 

(3) Se aprobd contributia proprie a Consiliului Judetean Ialomita la finaruarea 
proiectului, fn valoare de 119.016,52 lei, compusd din 115.446,52 lei, reprezentdnd 2% din 
valoarea totald eligibild a proiectului si 3.570,00 lei cheltuieli neeligibile. Asistenta financiard 
nerambursabild solicitatd este in sumd de 5. 656.879,19 lei. 

(4) Consiliul Judetean Ialomita se angajeaza sii finanfeze din bugetul judetului Ialomita 
toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului si va asigura toate resursele financiare 
necesare implementdrii proiectului in conditiile rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judetean Ialomita si costurile neeligibile prevdzute la alin. 1,2 
si 3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevdzut in anexa nr. 1 care face parte 
integrantd din prezenta hotdrdre 

Arl3 Se imputemiceste domnul Victor MORARU - Presedintele Consiliului Judetean 
Ialomita sii semneze documentatia aferentd proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul 
Solicitantului, precum si Declaratia de angajament prevazutd in anexa nr. 2 care face parte 
integrantd din prezenta hotdrdre. 

Art. 4 Cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, se abrogd hotdrdrea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 152/29.09.2017 privind privind aprobarea realizdrii proiectului 
,, Cresterea eficientei energetice pentru Clddirea Comandamentului - Pavilion A (Centru/ Militar 
Judetean Ialomita)" si a cheltuielilor legate de proiect. 

Arl5 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunicdrii. 

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



Art.6 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdrdre se va 
comunica directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita, Institutiei 
Prefectului - Judetul Ialomita, urmdnd a fl publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita. 

PRE$EDINTE 
VICTOR MORARU 

Avizat 
Secretar General al Judetului Ialomita 

Ar:=��ert ONESCU 

Rd/Oc 
NRF 

Cod FP -07-06, Ed.zvers.O 



. . 
l 

' • • . 
--- 1--- 

__ ...__ -- 
8 8 8 
0 :,; d 

f-- 

w a: 
� 
� z u: 
w c 
ii'. w 
0:: w o 
..J 
::> 
Iii 
t') 
::> 
(I] 

"' 

• f 
i 
Ii 

-- 

8 8 � 
O c:i o 

--� 

888 gg 
Ocid 00 

...... - - 1--1-- 

--- l-1-- 

-1-1- I- - 

8 
0 & � .. 

8: 
0 0 

-- 

-- 

s 
' ' 



w 

! z 
<( z 
ii: 
w c 
i'2: w e:: w 
0 
..J 
::) 

Iii o 
::, 
m 
,,; 

' 



/J?lc'( II N� � 
LI- r«;;'/ N'� -- ,Pt;)a 

Programul Operational Regional 2014-2020 

Ax.a priorltara 3: Sprijlnirea tranzlt1el cltre o economle cu emfsli sc3zute de carbon 

Prioritatea de 1nvestltii 3.1 · Sprij1nirea eficientei energet1ce, a 
gestfonlirtt intel1gente a energlei �I a utHiz3ril energiei din surse 
regenerab1le in 1nfrastructurile publice, inclusiv in cl3dirite 
publice, �i in sectorul locutntelor 
Operatlunea B · Ctadirl publice 

Ghidul Solicftantului. Condltlt speciflce de accesare a fondurilor fn cadrul apelului de prolecte cu tttlut POR/2020/3/3, 1/B/VNE,SE1SM 

Model_C 

La depunerea cererii de finantore 

Declaratie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul Moraru Victor , CNP .,posesor al Cl seria SZ, nr. , eltberata de 
SPCLEP SLOBOZIA, in calitate d reprezentant legal al UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
JUDETUL IALOMITA, 
Solicitant de finantare/ solicitant de finantare-rnernbru in cadrul parteneriatului/ Solicitant de 
ftnantare-Lider de proiect in cadrul parteneriatului pentru proiectul .,Cre�terea eflcientei 
energetice pentru Cladirea Comandamentulul - Pavilion A (Centrul MHitar .Judetean lalomita)". 
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finantare 

Ma angajez ca UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL IALOMITA. 

Sa asigure contributia proprie 115.446,52 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila 
a proiectului, conform cererii de iirantare, 

Sa finan\eze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

Sa asigure resursele financiare necesare irnplernentarii optime ale proiectului 1n conottnte 
rarnbursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
Sa prezinte, la momentul contractarti, hotararea de aprobare a proiectului in conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evaluarti tehnice 1i financiare 1n care sa se rnentioneze 
sumele ce implica contribu\ia solicitantului la cheltuieli eligible 1i neeligibile aferente 
proiectului, 
Sa mentina proprietatea/administrarea facilitatilor construite/ modernizate/ reabilitate I 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achizi\ionate 1i natura activttatii pentru 
care s·a acordat finantare 1i sa nu ipotecheze, cu exceptia situatiilor prevazute 1n 
contractul de finantare, pe o perloada de eel putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea pla\ii 
finale 1n cadrul contractului de finantare, 

In cazul in care va primi finan\are din POR 2014·2020 pentru investi\ii in infrastructura 
trebuie ca pe perioada de durabilitate sa: 

o sa rnentina investitia reattzata (asigurand rnentenanta 1i serviciile asociate 
necesare); 

o sa nu realizeze o modificare asupra calita\ii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat 1n conditiile prevazute in contractul de finan\are; 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prlorltar5 3: Sprijinirea treruttlet c3tre o economie cu em1sU scazute de carbon 

Prioritatea de investltn 3.1 · Sprijinirea eflc1entei energet1ce, a 
gestionarii lntel1gente a energiei �1 a utiliz:iru energiei din surse 
regenerabile ln lnfrastructurile publice, inclusiv in ctadtrtte 
publice, �i ln sectorul locuintelor 

Operatiunea B - Cl.\diri publice 

Ghidul Sol!cftantului. CondiVI speciflce de accesare a fondurllor fn cadrul apelu\ul de prolecte cu tltlut POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

o sa nu realizeze o modificare substanttata care afecteaza natura, obiectivele sau 
condi\iile de realizare �i care ar determina submfnarea obiectfvelor lnl\fale ale 
investi\iei. 

Sa respecte, pe durata pregatirii �i irnplernentarii proiectului, prevederile legisla\iei 
comunitare �i na\ionale in domeniul dezvoltarii durabile, egalita\ii de sanse 1i 
nedtscrtmtnarti �i egalita\ii de gen. 
Sa asigure accesibilizarea corespunzatoare a spa\iului/spa\iilor obiect al proiectului, prin 
men\ionarea in cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor na\ionale �i europene aplicabile tn vigoare1• 

Sa se asigure cu privire la preluarea �i respectarea recomandarttor din cadrul raportului de 
audit energetic 1n etapele urrnatoare de proiectare 1i executare ale proiectului, in vederea 
realizarii performan\elor energetice minime impuse de legisla\ia nattonala 1i eurcpeana 
apticabtta, ln vigoare'. 
Sa respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urmatoarele condi\ii: 

o sa nu se afle in stare de faliment 
o sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

651/2014 al COMlSlEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 �i 108 din tratat. 

o sa nu fi fost gasit vinovat, printr-o hotarare [udecatoreasca deflnitiva, pentru 
comiterea unei fraude/ infrac\iuni referitoare obtinerea �i utilizarea fondurilor 

1 Regtementarile europene 1i nattonale relevante incidente: 

art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european �i al cons1liului din 17 decembrie 2013 de 
stabllire a unor dtspozrtit comune privind Fondul european de dezvoltare regtonalA, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rureta ?i Fondul european pentru pescuit �1 afaceri 
rnarmrne, precum �i de stabil1re a unor dtspozlttt generate pnvmd Fondul european de dezvoltare regional&, 
Fondul scctat european, Fondul de coezlune $i Fondul european pentru pescult �I afacerl maritime �1 de abrogate a 
Regulamentulu1 (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 priv1nd protectia �I promovarea dreptur1lor persoanelor cu 
dizabilitAtl, republicata, cu modificarile si completarHe ottenoare, 
Ordinul ministrului dezvoltarll regionale st adminlstratfei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementArii 
tehnice HNormativ privind adaptarea cl&dirilor civile �i spattulut urban la nevolle individuate ale persoane!or cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 · ReVizuire NP 051/200Cf 

2 ReglementArfle europene �; natlonele relevante incidente: 

Direct Iva 2010/31 /UE a Parlamentulu1 European �i a Consiliului din 19 mai 201 O prlvlnd perfcrmanta energetlcii a 
cl3dlrilor, 
Direct1va Parlamentului European �i a Conslliulul nr. 2012/27/UE prlvind eficienta energetic§., 
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Oirectivei 2010/31/UE a Parlamentului European �1 a 
Consiliului privind pertcrmanta energetic& a cliid1r1lor prin stabilirea unui cadru metodo!ogic comparativ de calcul 
al n1velurilor opttme, din punctul de vedere al costurttor, ale certntelor minime de perforrnanta energetica a 
cliidlrilor $i a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 privtnd pertormanta energetlca a clAdfritor �1 legislatia scbsecventa, Inclustv Ordinul nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control a! statulul cu priv1re la apl1carea unitara a prevederllor 
legate privind performanta energetlcii a cllidirllor $1 fnspectta sistemelor de inc3lzlre/climatizare · lndlcatlv PCC 
001-2013. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritara 3: Sprljinirea trenztttet catre o economfe cu emisil sc!zute de carbon 

Prioritatea de lnvestitti 3. 1 · Sprijinirea eftctentet energetice, a 
gest1on3.rii intellgente a energlei �l a ut1l1z'3.ril energiei din surse 
regenerabile in lnfrastructurile publice, inclusfv in cl5dlrile 
publice, �i in sectorul tocuintetor 
Operettunee B • Cladiri publice 

Ghidul Sollcltantulul. Conditif specffica de accesare a fondurilor in cadrul apclulul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

europene �i/sau a fondurilor publice na\ionale aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile 1i 
cornpletartle ulterioare. 

o (Unde e cazul) sa deiina dreptul legal de a desfasura acttvitattle prevazute in 
cadrul proiectului. 

Sa notifice 01/ AMPOR asupra oricarei srtuatii, eveniment ori modificare care afecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condittilor de eligibilitate aplicabile mentionate in Ghidul 
solicitantului (general 1i specific) in termen de eel mult 5 zile lucratoare de la luarea la 
cunostinta a situatiei respective. 

(Unde este cazul - daci!I depune documentele de proprietate cu inscriere provizorie) 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru inscrierea deftnitiva a dreptului de 
proprietate publica 1i sa prezinte extrasul de carte funciara actualizat pana la data 
emiterii autortzattei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarztu de 12 luni 
de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare, in caz contrar contratul de 
finantare va fi reziliat. 

o Sa elimine din proiect st/sau sa realizeze demersurile necesare pentru reajustarea 
proiectului in cazul in care pe parcursul procesului de evaluare, selectie 1i 
contractare sunt identificate probleme marginale cu impact asupra fezabilita\ii 
proiectului/probleme legate de realizarea tnvestttiei prin raportare la drepturile 
reale permise de ghidul specific, in vederea respectant condititlcr prevazute de 
acesta 1i in conformitate cu nottficarile rezultate in cadrul procesului rnentionat, in 
caz contrar cererea de finan\are va fi declarata neeligtbila. 

o Sa prezinte, in termenul maxim din etapa precontractuala, respectiv in termen de 
30 de zile calendaristice de la primirea notificarf privind demararea respectivei 
etape, hotararea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultimul buget 
rezultat in urma evaluarf tehnice 1i financiare in care sa se rnentioneze sumele ce 
trnplica contributia solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile ji neeligibile 
aferente proiectului, inclusiv cu includerea cheltuielilor pe neeligibil pentru 
acttvttatile marginale. 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru detinerea dreptului legal pentru a 
desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului, inclusiv sa realizeze 
demersurile necesare pentru obtinerea autorizattei de construire 1i/sau a 
avizelor/acordurilor legate necesare pentru implementarea activitatilor 
proiectului, cu respectarea termenelor prevazute in cadrul ghidului specific 
aplicabil ji in cadrul contractului de finan\are (daca este cazul). 

Sernnatura: 
Nume, prenume 
Semndtura reprezentantului legal al solfcitantului 

Data: 
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REFERAT DE AP ROBARE 
al proiectului de hotdriire privind aprobarea realizdrii proiectului ; Cresterea eflcientei 
energetice pentru Clddirea Comandamentului =Pavilion A (Centrul Militar Judetean 

Ialomita)" si a cheltuieiilor legate de proiect 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomua se 
propune aprobarea realizdrii proiectului ,, Cresterea eficientei energetice pentru Clddirea 
Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)" si a cheltuielilor legate de 
proiect. 

Consiliul Judetean Ialomita, in vederea indeplinirii atributiilor privind protejarea si 
valorificarea corespunzdtoare a imobilelor ajlate in proprietatea publicd a judetului Ialomita, a 
adoptat prin hotdrdre documentatia tehnico - economicd, [aza D.A.L.1 - revizuitd si principalii 
indicatori tehnico - economici revizuiti pentru obiectivul de investitii ,, Cresterea eficientei 
energetice pentru Clddirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) ". 
Aces! obiectiv de investitii se va realiza prin intermediul axei priori/are 3-Sprijinirea tranzitiei 
cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile pub/ice, inclusiv in clii.dirile pub/ice, si in sectorul locuiruelor, Operatiunea B 
Clddiri Pub/ice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, ape! proiecte 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM. 

Aviind in vedere cerintele si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Opera/tonal Regional 2014 - 2020, Axa prioritard 3, este necesard aprobarea realizdrii 
proiectului si a cheltuielilor legate de protect. 

in raportul Directiei Investitii si Servicii Pub/ice sunt prezentate datele privind cheltuielile 
legate de implementarea proiectului If i propuse spre aprobare. 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este 
imputemicit sii semneze documentatia aferenta proiectului si declaratia de angajament - 
componentd a cererii de Jinan/are, prin care se angajeazii. sii asigure resursele .financiare 
necesare implementdrii acestui proiect. 

in conformitate cu dispoziiiile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu 
modificdrile lji completdrile ulterioare, Consiliul Judetean Ialomua aprobd cheltuielile pentru 
lucriirile de investitii de interes judeiean, in limitele si in conditiile legii. 



in respectarea normelor de tehnicd legislativd prevdzute de Legea nr. 24/2000 �i de 
Regulamentul de organizare 'Ii functionare a Consiliului Judetean Ialomita, prin proiectul de 
hotdrdre se propune si abrogarea hotdrdrii nr. 152/29.09.2017. 

Constatdnd cii sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma 'Ii continutul prezentate 
in proiect. 

PRESEDINTE 
VICT R ORARU 

Redactat 
Novae Ramona-Florentina 



• Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 
CONS I LI UL JUDEfEAN IALOMlf A 

Slobozia - Piafa Revolufiel Nr. l 

C(Rfll'IIW HANNIEHENT STITT�-"' 
ISO'lOOI 

web: www.clcnet.ro 
e-mail: cji@cicnet.ro 

Directia Investitil �i Servicii Publice 
Serviciul Management de Proiect 

Coiiii1if 1'1��1�l[i11i�if 1il't• 
10000068862 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Cre�terea eficientei energetice 

pentru Cladirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)" 
�i a cheltuielilor legate de proiect 

Urmare relansarii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/313.JIB/2/NE,SE,SM pentru 

Axa de finantare 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii sciizute de carbon, Prioritatea 

de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestioniirii inteligente a energiei �i a utilizarii 

energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si In 

sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice, Consiliul Judetean Ialornita intentioneaza 

depunerea proiectului cu titlul: ,,Cre�terea eflcientei energetice pentru Cliidirea 

Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)", 

Aviind in vedere cerintele si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 

Operational Regional 2014-2020, este necesarii adoptarea unei hotarari de Consiliu Judetean 

pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este dupii cum urmeaza: 

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent: 5.772.325,71 lei 

Valoarea contrlbutlei proprii, inclusiv TVA este de: 119.016,52 lei 

Aslstenta flnanciara nerambursabila sollcitata: 5.656.879,19 lei 

Valoarea totals proiect: 5.775.895,71 lei 

De asemenea, potrivit declaratiei de angajament-componentii a cererii de finantare, Judetul 

Ialornita prin presedintele Consiliului Judetean Ialomita se angajeazii: 

- cii va asigura contributia proprie respectiv I 15.446,52 lei reprezentiind 2% din valoarea 

eligibila a proiectului, conform sectiunii 1.7 Rata de cofinantare a proiectului; 

ca va finanta toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; 

ca va asigura resursele financiare necesare implementarii optime ale proiectului m 
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; 



Totodatii solicitantul, respectiv Judetul Ialornita trebuie sii imputemiceasca pe 

reperezentantul sau legal sa semneze documentatia aferenta proiectului, in situatiile 

mentionate de Ghidul Solicitantului precum �i Declaratia de Angajament prevazuta in anexa 

nr. 1, model C. 

Fa\a de cele prezentate, propunem spre analiza Consiliului Judetean Ialomita adoptarea 

proiectului de hotiirfire privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Cre�terea eflclentei 

energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean 

Ialomita)" si a cheltuielilor legate de proiect. 
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