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PROIECT DE HOTĂRÂRENR.
privind aprobarea rectificării Anexeinr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 114 din

07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a
Clădirii Centrului Cultural lonel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 339/2024 _ din 12.02.2024 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul nrăâohhont-] din_KE. 04 2024 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Avizul nr. in 2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului,

dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei economico —financiare şi agricultură,
În conformitatecu :
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont

2013-2020;

- prevederile Hotărârii.Consiliului Județean Ialomiţa nr. 88/2017 privind aprobarea “Strategiei
în domeniuleficienței energetice a Judeţului lalornița pentru perioada 2016-2020”;

--prevederile Hotărârii ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa nr. 113 din 07.08.2020 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie (D.A,L.I.] - revizuită şi a principalilor indicatori
tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii "Creșterea eficienţei energetice a Clădirii
Centrului Cultural lonel Perlea”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea
realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a
cheltuielilor legate de proiect;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu “emisii: scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B -
Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional(POR) 2014-2020, apelul de proiecte
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin, (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privindfinanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Gonsiliul Judetean Ialomita
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- prevederile art. 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Județean
Ialomița, aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și
completările ulterioare,

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I(1) În cuprinsul Anexei nr. 1 “Bugetul cererii de finanțare” la Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei
energetice a Clădirii Centrului Cultural lonel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, în loc de:

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

NR. SURSE DE FINANŢARE
CRT.

II Contribuţia proprie proprie, din care: 1.649.178,29
a, Contribuţia solicitantului ia cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent 1.638.468,29

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 10.710,00

III. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 12.246.856,07
SOLICITATĂ

se va citi:

NR. SURSE DE FINANŢARE
CRI.

II Contribuţia proprie proprie, din care: 288.416,50
a, Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent 277.706,50

b, Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 10.710,00
III. | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 13.607.617,86

SOLICITATĂ   
 

 
(2) Anexa nr. 1 “Bugetul cererii de finanțare” la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 114 din 07.08.2020 după rectificarea prevăzută la alin. (1) va avea conținutul prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. |] Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art. il Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei
Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita,
secțiunea “Monitorul oficial al judeţului”.

PREŞEDINTE,

IVARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul Genera! aljudețului Ialomiţa

Adrian Robert IONESCU

)
Rd./Oc,
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BUGETUL CERERII DE FINANTARE
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ŞURȘE DE FINANTARE A PROIECTULUI

DE FINANȚARE

de

la sieliuicii peștigibile, inclusiv TVA afazent
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5, BUGETUL. CERERII DE FINANTARE

 

Categorie Solicitani

Valoare totală
FLICIBILA aferenta!
cdtegoricide

Tosul atigibil cerere

de Bnantare

 [Solicitant din cateaotia Autorităţi şi instiagi publicelocale, inclusi |:

 Solicitant din categosiu Aularităţi publice centrale, inclusiv
= ] acasțeji    

13.885.324,38 -

    [stai | 13.835324.38   
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REFERAT DE APROBARE
laproiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020privind aprobarea realizăriiproiectului,Creşterea

eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate deproiect

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomiţa se propune
aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020
privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural
Ionel Perlea” şia cheltuielilor legate de proiect.

Consiliul Judeţean Ialomița, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind protejarea şi
valorificarea corespunzătoare a imobilelor aflate în proprietatea publică a judeţului Ialomița, a
adoptat prin hotărâre documentaţia tehnico — economică, faza D.A.L.I. şi principalii indicatori
tehnico — economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului
Cultural UNESCO Ionel Perlea”. Realizarea acestui obiectiv de investiții se va realiza prin
intermediul Axei prioritare 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în

„sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020.

Având în vedere cerinţele șiprevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional
Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 3, a fost necesară aprobarea realizării proiectului şi a

„cheltuielilor legatede proiect, cerință îndeplinită prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean
Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020,

În raportul Direcţiei Investiţii și Servicii Publice sunt prezentate datele privind cheltuielile
legate de implementarea proiectului.

Ulterior adoptării hotărârii mai sus indicate s-a constat o eroare materială în cuprinsul
Anexei nr. 1 “Bugetul cererii de finanțare ”, respectiv sumele prevăzute pentru contribuția proprie,
contribuția solicitantuluila cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent și asistența financiară
nerambursabilă solicitată aufost redactate eronat față de sumele prevăzute în articolul 2 alineatele
(2)- (3) ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020.

Instituţia rectificării prevăzută de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative, cu
modificările și completările ulterioare prevede procedura aplicabilă în cazul în care după publicarea
actului normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița aprobă cheltuielile pentru
lucrările de investiţii de interes județean, în limitele şi în condiţiile legii.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Județean Ialomița adoptarea hotărârii înforma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVIA

Consiliul Judetean Ialomita

va
0000085443

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarearectificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.114 din 07.08.2020 privind aprobarearealizării proiectului „Creştereaeficienței energetice a

clădirii Centrului Cultural “Ionel Perlea”şi a cheltuielilor legate deproiect

În cadrul „Strategiei în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa pentru

perioada 2016-2020”, a fost prevazut obiectivul de investiţii cu titlul „Creşterea eficienței

energetice a clădirii Centrului Cultural “Ionel Perlea”.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, a identificat ca sursă de finanțare pentru acest obiectiv de

investiţii Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa de finanţare 3 Sprijinirea tranziţiei

către o economiecu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3,1 - Sprijinirea eficienței

energetice, a gestionării inteligente a energiei şia utilizării energiei din surse regenerabile în

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B -

Clădiri Publice.

Cerinţele şi prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice de accesare a

fondurilor în. cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM pentru

Programul Operaţional Regional 2014-2020, prevedeau necesitatea adoptării unei hotărâri a

Consiliului Judeţean prin care să fie aprobată realizarea proiectului precum şi a cheltuielilor

aferenterealizarii acestuia.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA este de : 13.896.034,36 lei

Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 13.885.324,36 lei

Valoarea totală nceligibilă, inclusiv TVA este de: 10.710 lei

Valoarea contribuţiei proprii, inclusiv TVA este de : 288.416,50 lei

Asistenţăfinanciară nerambursabilă solicitată: 13.607.617,86 lei

O componentă a cererii de finanțare este Declaraţia de Angajament prin care Judeţul

Ialomiţa, reprezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, se angajează:

- să asigure contribuţia proprie în cuantum de 2 % din valoareaeligibilă a proiectului,  

adică 277.706,50 lei, conform secțiunii 1.7 - Ratade cofinanțare a proiectului;
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 - să asigure finanțarea implementării în condiţii optime a proiectului, în condiţiile

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale;

- să finanțeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;

Aprobarea realizării proiectului „Creşterea elicienţei energetice a clădirii Centrului

Cultural “Ionel Perlea” şi a cheltuielilor legate de proiect, s-a realizat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 114/07.08.2020.

Dintr-o eroare de redactare, în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

114/07.08.2020, s-a strecurat o greşeală cuprivire la sumeleînscrise în tabelul privind sursele de

finanțare a proiectului, rezultând diferențe față de bugetul cererii de finanţare. Suma înscrisă

inițial ca şi contribuție proprie este mult mai mare (1.649.178,29 lei) față de suma reală

(288.416,50 lei). Contribuţia proprie (1.649.178,29 lei) se compune din contribuţia solicitantului

la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent, a cărei valoare iniţială a fost de 1.638.468,29 lei —

eronat, şi din contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, a cărei

valoare a fost înscrisă corect, respectiv 10.710,00 lei.

Suma reală pentru contribuţia proprie (288.416,50 lei) se compune din contribuţia

solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent, a cărei valoare corectă este de

277.106,50 lei şi din contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, a

cărei valoare nu se modifică, respectiv 10.710,00 lei.

De asemenea a fosi înscrisă eronat valoarea pentru asistentă financiară nerambursabilă

(12.246.856,07 lei), valoare corectă fiind de 13.607.617,86 Iei.

În concluzie, propunem spre analiză Consiliului Județean Ialomița adoptarea proiectului de

hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr,

114/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienței energetice a

clădirii Centrului Cultural “Ionel Perlea”şi a cheltuielilor legate de proiect.

Director Executiv,

Cristian Vlad
A sd

Întocmit,

Mariana Marcu
„A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

