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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 

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 pentru obiectivul de 

investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3549/2021 - B din 12.02.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 3596/2021 - F din 12.02.2021 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice;  
-Avizul nr. 4378/2021 - F din 22.02.2021 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Avizul nr. 4490/2021 - V din 23.02.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 115/07.08.2020 privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)- revizuită şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a 
Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”, 
 În conformitate cu: 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 88/2017 privind aprobarea 
”Strategiei în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2016-
2020”; 

- 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 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020, apel proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și 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 investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.I (1) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Ialomița nr. 115 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 
pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului 
Judeţean Ialomiţa”, cu punctul 5 ”Costurile pentru realizarea investiției”. 

(2) Anexa ”Descrierea sumară a investiției – Faza de proiectare: D.A.L.I.”, 
completată conform prevederilor alin. (1) constituie anexă la prezenta hotărâre și face 
parte integrantă din aceasta. 

 
Art.II  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.III 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, secțiunea Monitorul Oficial al Județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

                                                                                                    
 
 
                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                          Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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