
RorvIANIA 
CONSILILI JUDETEAN 1 
INTRARE  NR  
JEŞ FE 

20 	Iona 

CONSILIULJUDETEAN IALOWIITA CERTIFIED MANAGEMLNT Srami 
I-S0 900• 

ROMANIA 

11.1107.1.111...111/1101.1011011.1INEW 

TeL 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Siobazia - Piata RevoIutlei Nr. 1 

web; www.cicnet. ro  
e-mail: cjiecicnetro 

PROJECT DE HOT4R4RE NR. 
privind asocierea Judeţ ului Ialomiţa  en unele unităţ i administrativ teritoriale din jade( in 

vederea participeirii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficeney for Public Buildings 
Investment Progratnme" finan ţat in cadrul Progrctmului ELENA — European Local Energy 

Consiliul Judetean 
Aveind  in vedere: 

Refercttul de aprobare nr.  /286 72021- L din ag , al 2021 al Presedintelui Consiliului 
Judetean lalornita, 

Examincincl; 
-cornunicarea din partect Agentiei pentru Dezvoltare Regionalei Sud Muntenia a listei 

proiectelor din judetul lalomita cc vor face parte din portofoliul programului ELENA; 
-Hoteirdrea Consiliului local Slobozia nr. 	/ 	2021, Hotdreirea Consiliului local Fetesti 

nr. 	/ 	2021, Hoteireirea Consiliului local Teindeirei nr, 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului 
local Albesti nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Balaciu nr. 	/ 	2021, Hot-di-area 
Consiliului local Bdrceinesti nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Bucu nr. 	/ 	2021, 
Hoteirdrea Consiliului local Cosdmbesti nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Dridu 
nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Meircule,sti nr. 	/ 	2021, Hoteireirea Consiliului 
local Movilita nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Platonesti nr  	2021, 
Hoteirdrea Consiliului local Reviga nr. 	/ 	2021, Hotardrea Consiliului local Rosiori 
nr. 	/ 	2021, Hoteirdrect Consiliului local Seilcioara nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea 
local Seireiteni nr. 	/ 	2021, Hoteirdrea Consiliului local Seiveni nr. 	/ 	2021, Hotdreirea 
Consiliului local Scdnteia nr. 	/ 	2021, Hotdreirea Consiliului local Sfantu Gheorghe 
nr. 	/ 	2021, Hoteireirea Consiliului local Stein /ca nr. 	/ 	2021, Hoteireirea Consiliului 
local Suditi nr. 	/ 	2021, Hoteireirea Consiliului local Valea Ciorii nr. 	/ 	2021, 
Hotcireirea Consiliului local Valea Meicri„sului nr. / 2021 prin care s-au aprobctt ctsocierile 
uniteltilor administrativ teritoriale cu Judetul kdomita in vederea participeirii in cadrul pro gramului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Prograrnului ELENA — European Local Energy Assistance; 

- Raportul de specialitate nr.  geo9 /2021- din  2f.0,17-.  2021 al Directiei Investitii 
Servicil Pub lice; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, obligatii 
incompatibiliati; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 al Comisiei pentru inveiftimeint, culturei, mite, tineret, 
colaborarea cu societa tea dyad ş i relaţ ü externe; 

Avizul nr. 	din 	2021 al Comisiei pentru mundi, seincitate, asistentei socialei ş i 

-Avizul nr. 	din 	2021 al Comisiei economico-financiare ,si agriculturei; 
-Avizul nr. 	din 	2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

lezvoltare regionald, protectia rnediului si urbanism; 
s  
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In conform" tate en: 
Legea nr. 31572004 privind dezvoltarect regionctl ă  in _Romania, Cu modificdrile ş i 

completă rile ulterioare; 
- Carta Europeanei a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 ratificatd prin Legea nr. 

199/1997; 
prevederile Direct/vet UE 2012/27/ privind eficienta energeticei ; 

- prevederile Hoteirarii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţ ei de urgenfei a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiard a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţ iik pub/ice, Cu modificeirile i completeirile 
ulterioare; 

prevederile Hoteirdrii Guvernului nr. 395/20.16 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractului de achiziţ ie publică lacordului-eadru din 
Legea nr. 98/2016 _privind achiziţ iile publice; 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. e) ş i alin. (7) lit, a), din Ordonanţa de Urgenţei a 
Cruvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu modificeirile ş i cornpletetrile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind norm ele de tehnicci legislativei pentru elaborarea 
actelor normative, republicatei; 

- prevederile Regulamentului de organizewe ş i fUnclionare a Consilinlui Judeţ ean Ialomita, 
aprobat prin Hoteirdrea Consiliului Jude man Ialom/ţ a nr. 46730.03.2021, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Cu modificeirile ş i completdrile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Arid  Se aprobd asocierea Judeţ ului Ialomiţ c-t en Municipiul Slobozia in vederea realiză rii în  
comun a proiectelor de interes judetean preveizute in anexa nr. I la prezenta hotă rd re prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finctn ţat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.2 Se aprobă  asocierect Judetului Icaomiţa cu Municipiu ĺ  Feteş ti, in vederea realizdrii in 
COMM aproiectelor de interes judefean prev ă zute in anexa nr. 2 la prezenta hoteirare prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţat în cadrul 
Pro gramului ELENA — European Local Energy. 

Art.3 Se aprobei asocierea Judetului Ialomiţa cu Oraş ul Tă ndă rei, in vederect realizdrii in 
comun aproiectelor de interes judeţ ean preveizute anexa nr. 3 la prezenta hoteirare prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanfctt in cadrui 
Programului ELENA European Local Energy. 

Art.4 Se aprobei asocierea Judetului lalomita cu Comuna Albe ş ti, in vederea realizetrii in 
comun a proiectului de interes judefean preveizut in anexa nr. 4 la prezenta hoteirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.5 Se aprobei asocierea Judefului Ialomiţa en Comuna Balaciu, in vederea realize% rii in 
COMM a proiectului de interes jude ţean preveizut in anexa nr. 5 la prezenta hoteirare prin pro gramul 
„South-Muntenia Energy Effieeney for Public Buildings Investment Programme" finan ţat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.6 Se aprobă  asocierea Judetului Ialomila cu Comuna Beircâne ş ti, in vederea realizetrii in 
comun a proiectului de interes judelean preveizut in anexa nr. 6 la prezenta hoteirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanfat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 
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Art.7 Se aprobei asocierea Judetului Ialornita cu Comuna Bueu, in vederea realizdrii In 
comun a proiectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 7 la prezenta hoteirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finctntat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.8 Se aprobd asocierea Judetului Ialomita cu Comuna Cosambe ş ti, in vederea realizeirii in 
comun a proiectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 8 la prezenta hoteirdre prin pro gramul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.9 Sc aprobei asocierea Judetului Ialomita cu Comuna Dridu,  in vederea realizdrii In 
comun a proiectului de interes judetean preveizut in ctnexa nr. 9 la prezenta hotardre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Pro gramului ELENA — European Local Energy. 

Art.10 Se aprobd asocierea Judetului lalomita cu Cornuna M ă reuk ş ti, in vederea realiză rü 
In comun a proiectului de interes judetean prevetzut in anexa nr. 10 la prezenta hoteirdre prin 
programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" j'incintat 
In cadrul Program ului ELENA — European Local Energy. 

Art.11 Se a_probei asocierea Judetului Ialomila cu Cornuna Movilita,  In  vederea realizdrii in 
comun a proiectului de interes judetectn preveizut in anexa nr. 11 la prezenta hot eirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat In cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.12 Se aprobd asocierea Judetului lalamita cu Comuna Platone ş ti, in vederea realizdrii in 
comun a proiectului de interes judetean prevcizut in anexa nr. 12 la prezenta hotdrcire prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat In cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.13 Sc aprobd asocierect Judetului Ialomita cu Comuna Reviga,  In  vederea realizeirii in 
comun a pro iectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 13 la prezentct hoteirdre prin pro gramul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat In cadrul 
Pro gramului ELENA — European Local Energy. 

Art.14 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita cu Comuna Ro ş iori, in vederea realizeirii in 
cornurt a proiectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 14 la prezenta hoteirdre prin pro gramul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.15 Se aprobei asocierect Judetului lcdomita cu Comuna S ă kioara, in vederea realizdrii in 
COMM a proiectului de interes judetean preveizut în anexa nr. 15 la prezenta hoteirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.16 Se aprobei asocierea Judetului lalomita cu Cotnuna S ă ră teni, in vederea realizdrii in 
comun a proiectului de interes judetean prevcizut in anexa nr. 16 la _prezenta hotiirdre prin progrcunul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantczt in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.17 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita cu Comuna S ă veni,  In  vederea realizeirii in 
comun a proiectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 17 la prezenta hoard re _prin pro gramul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanlat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 
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Art.18 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita Cu  Comuna Seemteia,  in  vederea realiză rii in 
comun a proiectului de interes judetean preveizut in anexa nr. 18 la prezenta hot ă rdre prin program, 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art19 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita cu Comuna Sftmtu Gheorghe, in vederea 
realiză rii in comun a proiectului de interes judetean preveizut lii tmexa nr. 19 la prezenta hoteirdre 
prin programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finetntat în cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy. 

Art.20 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita cu Comuna Stelnica,  ín  vederea realiză rii in 
comun a proiectului de interes judefean preveizut in anexa nr. 20 la prezenta hoteirdre prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.21 Se aprobei asocierea Judefului Ialomita cu Comuna Sudi ţ i, in vederea realizeirii în 
comun a proiectului de interes judefean preveizut in anexa nr. 21 la prezenta hotdr ă re prin programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.22 Se aprobă  asocierea Judefului Ialomita cu Comuna Valea Ciorii, in vederea realizeirii 
în comun a proiectului de interes judetean prevdzut in anexa nr. 22 la prezenta hoteiră re prin 
pro gramul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat 
in cadrul Programului ELENA — European Local Energy. 

Art.23 Se aprobei asocierea Judetului Ialomita Cu Comma Valea Mderi ş tdid, in vederea 
realizeirii în comun a proiectului de interes judetean preveizut în anexa nr. 23 la prezenta hotă rdre 
prin programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finantat in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy. 

Art.24 Se aprobă  Acordul de parteneriat-cadru cc va fi incheiat de Judetul Ialomita cu 
Municipiul Slobozia, Munieipiul Fete ş ti, Oraş ul Tă ndeirei, Comuna Albesti, Comma Ba/ac/u, 
Comuna Beirceine ş ti, Comuna Bucu, Comuna Cos ă mbe ş ti, Comuna Dridu, Comuna Meirculeş ti, 
Comum Movilifa, Comuna Platonesti, Comuna Reviga, Comuna Ro ş iori, Comuna Să lcioara, 
Cornuna Să reiteni, Comuna Sdveni, Comuna Sc ă nteia, Comuna Sfeintu Gheorghe, Comuna Stelnica, 
Comuna Suditi, Comuna Valea Ciorii ş i Comuna Valea preveizut in anexa nr.24 la 
prezenta hoteirdre. 

Art.25 Se aprobei valoarea totald estimate" a documentatiilor tehnice a proiectelor prevdzute 
la art.1)-23), respectiv expertiza tehnicd, audit energetic, documentatie de avizarea lucreirilor de 
interventie i verificare proiecte prin verificatori 	atestati, in sumei de 847.426,00 euro lard 
TVA, din care contributia proprie a uniteitilor administrativ teritoriale din Judetul Ialomita va Ji în 
cuantum de 42.371,30 euro Ara TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibilă  estimatei 
proiectelor. 

(2) Judetul Icdomiot,  în calitate de lider de asociere, are o contributie ,financiarei proprie in 
cuantum de 42.371,30 euro feirei TVA reprezentiind 5 % din valoarea eligibilei estimatei a proiectelor. 

(3) Finanţ area tuturor costurilor neeligi  bile ş i conexe aferente proiectelor se vor suporta din 
bugetele locale ale unită tilor administrativ teritoriale prevdzute La art.24 pentru obiectivele de 
investitii proprii. 

Art.26 Se imputernice ş te Preş edintele Consiliului Jude/can Ialomita să  semneze Acordurile de 
parteneriat mentionate la art.24 i orice alte documente necesare implementeirii proiectului. 

Art.27 Anexele nr.1-24 fac parte integrant-a din prezenta hotdrd re. 
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Art.28 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ia'Lomita, prezenta hokirdre se va 
comunica, spre ducere isndeplinire, Direct/el Investitii i Servicii Pub/ice, Direc ţ iel Eu get Finante, 
Direcţ iei Achizitii Patrimoniu i, spre ş tiinţă , Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia, 
UAT-urilor implicate si Institutiel Prefectului — Judeful Ialomita, urmeind sei fie publicatil pe site-ul 
Consiliului Judefean Ialomiţ a, sectiunea ".Monitorul Oficial al Judefului". 

PREsSEDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general judeţ uiui Ialotnita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa  1]r.24 la 

Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 	 nr. 	/2021 

ACORD DE PARTENERIAT -CADRU 

Nr. 

Nr. UAT 

TEMEIUL LEGAL 

Prezentul acord de parteneriat, denumit in eontinuare "Acord", are in vedere urm ă toarea legisla ţ ie 
naţ ional ă : 

• Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ i ile publice, cu modificdrile si complet ă rile ulterioare; 

• Hotă ră rea Guvernului nr. 395/2016 pentnt aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţ ie public ă /acordului-eadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

• Ordonanţ a de Urgen ţă  Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, en modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

• Carta European ă  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin Legea nr. 
199/1997; 

• Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romdnia, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare. 

PRECIZĂ RI PREALABILE 

I. in prezentul Acord, cu exeep ţ ia situa ţ iilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

(a) cuvintele care indic ă  singularul inelud ş i pluralul, jar euvintele care indic ă  pluralul includ si 
singularul; 

(b) cuvintele care indicd un gen inelud toate genurile; 

(c) termenul „zi" reptezint ă  zi calendaristicd, dac ă  nu se specified altfel; 

(d) „Program" se refer ă  la „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" finan ţ at în cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance; 

(e) „Project" se refer ă  la el ă dirile publice ce vor fi incluse in Programul „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme" ; 

(f) BEI-Banca European ă  de Investi ţ ii; 
2. Trimiterile la actele normative inelud si modific ă rile ş i complet ă rile ulterjoare ale acestora, 

precum i once alte aete normative subsecvente. 

3. incheierea prezentului Acord se bazeaz ă  pe buna-credin ţă  a pârţ ilor in executarea obliga ţ iilor 
cc decurg din prezentul Acord, precum i pe necesitatea asigur ă rii implementarii Programului 



ş i a proiectelor finantate in cadrul aeestui Program finantat prin ELENA- European Local 
Energy Assistance. 

Art. I PARTENERII 

Unitatea administrativ-teritorialA JUDETUL IALOMITA, in calitate de lider de 
parteneriat, cu sediul in Piata Revolutiei, nr. 1, localitatea Slobozia, judetul Ialomita, 
Romania, cod postal 	 , telefon: 0243230200, fax: 0243230250, pot ă  electronică : 
eji@eicnet.ro , cod fiscal; 	 , reprezentat ă  legal prin domnul MARIAN PAVEL, 
Preş edintele Consiliului Judetean Ialomita, 

Ş i 

Unitatea 	 adrninistrativ-teritorial ă 	 Municipiul/Oraul/Comuna 
in calitate de Partener, cu sediul in str. 

	•, 	loealitatea 
	 , judetul Ialomita, Romania, cod postal 	 telefon: 
	 , fax .  	po ş tă  eleetronic ă : 	  
cod fiscal: 	  reprezentat ă  legal prin Primar 	  

Art. 2 SCOPUL SI OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

(I)Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice ş i 
de mice altă  natură  care pot interveni în implementarea Programului „South-Muntenia 
Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" aferent 
imobilului(lelor)  , proprietatea public ă  a Partenenilui, 
aflat(e) in administrarea 

(2)0biectul acestui Acord este de a stabili rolurile si responsabilit ă tile cc le revin p ă rtilor 
in preg ă tirea ş i implementarea activit ă tilor specifice ale Programului drepturile si 
obligaţ iile partenerilor cc deriv ă  din participarea in cadrul acestui parteneriat, conform 
legislatiei aplicabile si prevederilor Acordului de finan ţ are, contributia financiar ă  la 
bugetul Programului finantabil în cadrul Programului ELENA — European Local 
Energy Assistance, resursele umane necesare, pe perioada de valabilitate ş i de 
durabilitate a ordinului de fmantare. 

(3)Fiecare partener va depune toate eforturile ş i va uza de toate cuno ş tintele de care 
dispune in vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a prezentului Acord. 

(4)Prezentul Acord se referă  la: 

• Etapa I a proiectului, respectiv achizitionarea serviciilor de intocmire a auditului 
energetic, expertizei tehnice, a documentatiei de avizare a lucrcirilor de 
interventie (DAL1) ş i a serviciilor de veriflcare tehnicci prin verificatari atestati ş i 
intoonirea documental-Mar pentru el ă direa(ile) prev ă zută (e) la alin.1 al 
prezentului articol; 

2 



• Etapa a II-a a proiectului, respectiv proiectarea ş i execu ţ ia de lucră ri pentru 
cl ă direa(ile) prev ă zut ă (e) la aim. I al prezentului articol; 

(5) in etapa a H-a partenerii se vor asocia pentm implementarea in comun a proiect ă rii ş i 
execu ţ iei de lucr ă ri pentru cl ă direa(ile) prevă zut ă (e) la alin.1 al prezentului articol 'in 
cadrul unui proiect finan ţ at prin programe cu finan ţ are european ă  ş i/sau naţ ională . 

Art. 3 ROLURI $1 RESPONSABILIT 'All ALE PARTENERILOR 

(1)in raporturile dintre parteneri, fiecare parte ră spunde doar pentru realizarea activit ăţ ilor 
ce îi revin ş i niciuna dintre p ă rţ i nu este in nici -un fel ră spunz ă toare pentru activit ăţ ile 
realizate de cealalt ă  parte. Astfel, obliga ţ ifie asumate prin prezentul acord au fost 
supuse analizei, in cadrul procedurilor interne ale fiec ă rui partener ş i se materializeaz ă  
in unnă toarele doc-umente anexate la prezentul: 

a) Hot ă rarea CL 	privind participarea UAT 	 in cadrul programului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finan ţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance ş i 
asocierea cu Jude ţ ul Ialomi ţ a in vederea realiz ă rii în comun a proiectului(elor) de 
interes jude ţ ean; 

b) Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a privind asocierea Jude ţ ului Ialomi ţ a Cu uncle 
unităţ i administrativ teritoriale din jude ţ  in vederea particip ă rii in cadrul prograrnului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finan ţ at in eadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance; 

Art.4 ROLURILE 51 RESPONSABILITATILE JUDETULUI IALOMITA 
CORESPUNZliTOARE ACTIVITATILOR Ş 1 SUBACTIVITATILOR DIN CEREREA 
DE FINANTARE: 

a) Ca urmare a analizei propunerilor de proiecte ş i a intocmirii Portofoliului de proiecte 
ce va inso ţ i cererea de finan ţ are pentru Programul „South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme" de c ă tre ADR Sud-Muntenia, Jude ţ ul 
Ialomiţ a aprob ă  portofoliul de proiecte rezultat in urma analizei i prioritiz ă rii 
proiectelor; 

b) Transmite c ă tre ADR Sud Muntenia to ate documentele necesare pentru preg ă tirea ş i 
depunerea cererii de finan ţare, conform prevederilor prezentului Acord ş i ale 
Programului ELENA — European Local Energy Assistance, precum ş i once alte 
documente ş i informatii solicitate de ADR Slid Muntenia, necesare pe parcursul 
procesului evaluare i contractare a finan ţă rii; 

c) Solicită  informa ţ ii de la Partener in vederea elabor ă rii ră spunsului la eventuale 
solicită ri de clarific ă ri la cererea de finan ţare transmise de ADR Sud Muntenia ca 
urmare a solicit ă rilor BEI ş i/sau Comisia European ă ; 

d) in baza acordului de parteneriat ce se va incheia cu. ADR Sud Muntenia se oblig ă  s ă  
participe la implementarea programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
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Buildings Investment Programme" in confonnitate cu Acordul de fman ţ are incheiat cu 
BE!; 

e) La solicitarea ADR Sud Muntenia, Jude ţul Ialomiţ a desernneaz ă  personal de 
specialitate pentru elaborarea eaietelor de sarcini in vederea lans ă rii achizi ţ iei publice 
de servicii de audit energetic, expertiza tehnicci, elaborare docurnentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie si a serviciilor de verificare tehnicti prin verificatori atestati 
pentru cl ă dirile din portofoliul de proiecte; 

f) in colaborare cu ADR Sud Muntenia, elaboreaz ă  caietele de sarcini in vederea lansarii 
achiziţ iei pub lice de servicii de audit energetic, expertizei tehniccl, elaborare 
documentatie de avizare a lucreirilor de interventie ş i a serviciilor de verificare tehnicci 
prin verificatori atestati pentru el ă dirile din portofoliul de proiecte; 

g) Desemneaz ă  ate un reprezentant care s ă  fac ă  parte din comisiile de recep ţ ie a 
livrabilelor achizi ţ ionate; 

h) Prime ş te de la ADR Sud Muntenia facturile emise de contractori inso ţ ite de 
docurnente justificative ş i plă te ş te co-finan ţ area proportional ă  de 10% din valoarea 
facturilor emise aferente proiectelor in termen de maxim 5 zile lucr ă toare de la data 
primirii; 

i) Transmite e ă tre partener solicitarea de plat ă  pentru co-finan ţ area de 5% din cheltuielile 
eligibile aferent facturilor emise de contractori; 

j) Solicită  in vederea monitoriz ă rii indicatorilor din contractul de finan ţ are incheiat cu 
BET, Certificatele de Audit Energetic emise dup ă  finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ie 
aferente obiectelor de investi ţ ii pentru toate obieetivele de investi ţ ii pentru care au fost 
pregă tite documenta ţ ii tehnico-economice. 

Art.5 ROLURILE $1 RESPONSABILITATILE PARTENERULU1  ÎN IMPLEMENTAREA 
PROGRAMUL UT ELENA, CORESPUNZATOARE ACTIVITĂ TILOR $1 
SUBACTIVITĂ TILOR DIN CEREREA DE FINANTARE: 

a) Aproba si transmite liderului de parteneriat pana la data de 26.05.2021 prezentul Acord 
de parteneriat semnat ş i hotă rarea de consi1iu local adoptat ă  in acest sens; 

b) Desemneaz ă , prin dispozi ţ ie a prin-iarului, un responsabil ş i un responsabil supleant 
pentru fumizarea informa ţ iilor necesare intoemirii cererii de finan ţ are ş i pentru 
implementarea Proiectului la nivelul municipiului/ora ş ului/cornunei, dispozi ţ ie care va 
fi comunicat ă  liderului de parteneriat; 

c) in tennen de maxim 10 zile luer ă toare de la data primirii facturilor de la Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţa va transfera in contul Jude ţ ului Ialomi ţ a sumele aferente co-
finan ţă rii de 5% corespunz ă toare, in conformitate Cu prevederile art.7 lit.d) Pl ăţ ile din 
prezentul acord; 
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d) in cazul in care nu este transferat ă  valoarea co-finan ţă rii de 5%, Judetul Ialomita va 
ealcula ş i va comunica partenerului penalit ă ti de 0,1%/zi de intArziere din suma 
datorat ă  pang la stingerea obligatiei; 

e) in calitate de beneficiar se oblig ă  să  incheie parteneriat cu Jude ţ ul Ialomita pentru 
cl ă direa(ile) public ă (e) cc face(fae) obiectul prezentului acord de parteneriat in vederea 
indeplinirii urm ă toarelor activit ăţ i: 

• depunerii cererii de finantare pentru realizarea investi ţ iei in cadrul unui proieet 
finantat prin programe cu finan ţ are european ă  ş i/sau naţ ională  de c ă tre liderul de 
parteneriat in colaborare cu partenerul, jar in eazul ob ţ inerii finant ă rii se oblig ă  
s ă  suporte procentul de cheltuieli eligibile stab ilite prin ghidul solicitantului din 
cadrul pro gramului precum ş i cheltuielile neeligibile cc vor reie ş i din 
do cumentatia tehnic ă ; 

• lans ă rii pe site-ul www.e-licitatie.ro  a procedurilor de atribuire a contractelor de 
proiectare ş i executie, aferente proiectului al c ă rui beneficiar este, de c ă tre 
Consiliul Jude ţ ean Ialomita, in maxim 90 de zile de la data primirii 
documentatiei tehnico-economice de la ADR Sud Muntenia, dar nu mai *zit,' de 
data finaliz ă rii Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" ş i implement ă rii proieetului conform 
conditiilor din ghidul de finan ţ are pentru prograrnele cu finan ţ are europeand 
ş i/sau na ţ ional ă  identificate; 

f) in situaţ ia neindeplinirii obligatiilor de la punctul e), contravaloarea corespunz ă toare 
documentatiilor transmise de ADR Sud — Muntenia ş i nepublicate pe site-ul www.e-
licitatie.ro  pentru atribuirea contractelor de proiectare i executie, aferente proiectelor 
ale că ror beneficiari sunt, va constitui titlu de creant ă  in favoarea Judetului Ialomi ţ a 
va fi returnat ă  in contul acestuia in termen de 10 zile de la data primirii notific ă rii 
transmis ă  de Judetul Ialomi ţ a; 

f)  Des emneaz ă  un reprezentant care sa fac ă  parte din comisia de reeep ţ ie a livrabilelor 
aehizitionate aferente cl ă dirii(lor) prevă zută (e) la art.2 alin.1 din prezentul acord; 

g) În cazul in care cl ă direa(ile) men ţ ionată (e) la art.2 alin.1 din prezentul contract nu 
este(sunt) inscris ă (e) in cartea funciar ă , in ten-nen de I an de la semnarea Acordului de 
finan ţ are cu BEI se oblig ă  să  predea lidenilui de parteneriat extras de carte funciar ă  
pentru aceasta(acestea); 

h) Asigură  indeplinirea obliga ţ iei cu privire la efectuarea auditului energetic ş i 
transmiterea la Consiliul Judetean Ialomi ţ a a Certificatelor de Audit Energetic emise 
după  finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ie aferente obiectelor de investitii pentru 
clă direa(ile) cc fac obiectul aeordului de parteneriat; 

i) Transmite liderului de parteneriat, la solicitarea acestuia i in ten -nenul solieitat, toate 
documentele necesare pentru derularea corespunz ă toare a celor cloud etape ale 
programului mentionat la art.2 alin.4 ş i 5; 

j) În cazul in care Partenenil se retrage din Programul ELENA inainte de finalizarea 
acestuia sau nu este de acord cu continuarea implement ă rii efective a proieetului cc 
vizează  clă direa(ile) mentionat ă (e) la art.2 alin.1 din prezentul contract va suporta to ate 
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cheltuielile angaj  ate i pl ă tite pan ă  la data retragerii precum ş i once alte pl ă ti care 
derivă  din retragerea sa; 

k) In termen de maxim 3 luni de la incheierea Aeordului de finantare cu BEI aprob ă  prin 
hotă ră re de consiliu local nota(ele) coneeptual ă (e) i tema(ele) de proiectare pentru 
fiecare cl ă dire mentionat ă  la art.2 alirt.1 din prezentul Acord conform legislatiei in 
vigoare; 

1) Finanteaz ă  din bugetul local costurile neeligibile ş i conexe ale proiectului, in cazul 
aparitiei acestora. 

m)S ă  nu instră ineze cl ă direa(ile) 	 intr-o perioad ă  10 ani de la data sernn ă rii 
Acordului de fmantare dintre ADR Sud Muntenia ş i BEI i, in aeeea ş i perioadă , să  nu 
schimbe categoria de folosin ţă  a imobilului(lelor). 

Art.6 CONTRIBUTIA LA FINANTAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE 
PROIECTULUI 

a) Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea in bugetul propriu a sumelor aferente co-
finant ă rii prev ă zută  in program de minim 10% din cheltuielile eligibile (compus din 
5% contribu ţ ie a Judetului Ialomi ţ a ş i 5% contributie a partenerului) ş i de 30% pentru 
plata integral ă  a facturilor c ă tre contractori (dup ă  epuizarea prefinant ă rii de la BEI) 
urmă nd ca regularizarea sumelor s ă  se efectueze dup ă  primirea tran ş ei finale a 
finanţă rii de la BEI; 

b) Partenerul va asigura cuprinderea in bugetul propriu a creditelor de angajament ş i a 
creditelor bugetare aferente contributiei de 5% din valoarea aferent ă  cheltuielilor 
eligibile pentru el ă direa(ile) public ă (e) cc formeaz ă  obiectul prezentului acord de 
parteneriat pe care o va vira UAT Judetul Ialomita in conformitate cu Legea 273/2006 
privind finantele publice locale cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare ş i art.5 lit.c) 
din prezentul acord. 

Art.7 PLĂ TILE 

În  conformitate cu prevederile modelului Acordului de finan ţ are cu BET sumele aferente 
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme" sunt pl ă tite care ADR Sud Muntenia, in etape, dup ă  cum urmeaz ă : 

- Prefinantare de 40% din partea BEI la semnarea acordului de finantare (intre ADR Sud 
Muntenia ş i BEI); 

- Prefinan ţ are de 30% din partea BEI in etapa intermediar ă  (sub rezerva aprob ă rii de 
că tre BEI a costurilor suportate, eligibile ş i a aprob ă rii raportului intennediar); 
Tranş a final ă  de 30% din partea BEI la sfar ş itul Programului „South-Muntenia Energy 
Effieency for Public Buildings Investment Programme" (sub rezerva aprob ă rii BEI a 
costurilor eligibile totale, a factorului de multiplicare atins ş i a raportului final de 
implementare). 

Tină nd cant de prevederile modelului Acordului de Finan ţ are dintre ADR Sud Muntenia 
ş i BEI implementarea financiar ă  se va efectua astfel: 
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c) P ă nă  la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finantare, ADR Sud 
Muntenia va efectua pl ăţ ile că tre contractori in proportie de 90% din prefinantarea BEI 
ş i de 10 % din co-finantarea asigurat ă  de Judetul Ialomita (5% contributie a Judetului 
Ialomita ş i 5% contributie a partenerului); 

d) Fad la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finantare Jude ţ ul 
Ialomita va achita 10% din valoarea facturilor emise, urmand ca in temienul prev ă zut 
la art.5 lit.c) din prezentul acord s ă  incaseze 5% din valoarea pl ă tită  de la Partener; 

e) După  plata integral ă  a prefinant ă rii de 70% din valoarea Acordului de finantare, 
Judetul Ialomita va efectua plata integral ă  a facturilor c ă tre contractori urm ă nd ca 
regularizarea sumelor s ă  se efectueze dup ă  primirea tran ş ei finale a finant ă rii de la 
BEI; 

Art.8 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

(1) Perioada de valabilitate incepe la data semn ă rii prezentului Acord ş i inceteaz ă  la data 
la care Acordul de finantare dintre ADR Sud Muntenia ş i Judetul Ialomita îi 
inceteaz ă  valabilitatea.Dac ă  perioada de valabilitate a Acordului de finantare Cu BEI se 
prelunge ş te prin act aditional, perioada de valabilitate a prezentului Acord de 
parteneriat se prelunge ş te conform noii perioade de valabilitate a Acordului de 
finantare. 

Art.9 ACIIIZIŢ II PUBLICE 

(1)ADR Sud Muntenia va organiza i va derula procedura de atribuire a contractului de 
achizitie public ă  de servicii de audit energetic, expertiz ă  tehnic ă , documentatie de 
avizare a hicr ă rilor de interventie ş i verificare tehnic ă  prin verificatori tehnici atestati 
cu respectarea tuturor reglement ă rilor legale in vigoare. 

Art.10 FORŢ A MAJORĂ  

(1)Forta major ă  se constat ă  de c ă tre o autoritate competent ă . 

(2)Forta major ă  exonereaz ă  partenerii de indeplinirea obligaţ iilor asumate prin prezentul 
Acord, pe toat ă  perioada in care aceasta ac ţ ioneaz ă . 

(3)indeplinirea prezentului Acord va fi suspendat ă Tn perioada de acţ iune a for ţ ei major; 
dar fă ră  a prejudicia drepturile cc li se cuveneau parterierilor p ă nd la aparitia acesteia. 

(4)Partenerul care invoc ă  forta major ă  are obliga ţ ia de a notifica celuilalt partener, 
imediat ş i in mod complet, producerea acesteia si s ă  ia once na ă suri care ii stau la 
dispozitie în vederea limit ă rii consecin ţ elor. 

(5)Dac ă  forta major ă  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va ac ţ iona o perioad ă  mai mare de 60 
de zile, fiecare partener va avea dreptul s ă  notifice celuilalt partener incetarea de plin 
drept a prezentului Acord, far ă  ca vreunul dintre parteneri s ă  poat ă  pretind ă  celuilalt 
daune-interese. 
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Art.11 CONFIDENTIALITATE 

(1)Partenerii semnatari ai prezentului Acord convin sd p ă streze  în strict ă  confiden ţ ialitate 
informaţ iile primite in cadrul si pe parcursul implement ă rii Programului si sunt de 
acord s ă  prevină  once utilizare sau divulgare neautorizat ă  a unor astfel de informa ţ ii. 
Partenerii in ţ eleg s ă  utilizeze informa ţ iile confidenţ iale doar 'in scopul de a- ş i indeplini 
obligaţ iile din prezentul Acord de Parteneriat.Fac excep ţ ie de la prevederile acestui 
articol informa ţ iile solicitate in temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberui 
acces la informa ţ ille de interes public, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

(2)Pe durata parteneriatului, atunci când prehicreaz ă  date cu caracter personal, fiecare 
Partener se oblig ă  s ă  se conformeze cu legisla ţ ia aplicabil ă  privind protec ţ ia datelor cu 
caracter personal, respectiv cu Regulamentul fir. 679/2016 ş i cu once norme general 
obligatorii adoptate in leg ă tură  Cu protec ţ ia datelor cu caracter personal. 

(3)Fiecare Partener  îi asurn ă  in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. inc ă lcarea de c ă tre un Partener a prevederilor prezentului 
ş i a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 ş i a normelor general obligatorii 
adoptate in leg ă tură  cu protec ţ ia datelor cu caracter personal, nu poate pa ate fi 
apreciat ă  ca a inc ă lcare comund ş i nu poate genera r ă spunderea solidard fa ţă  de 
persoana sau autoritatea care constatd aceastd Medicare. 

Art.12 LEGEA APLICABILA 

(1)Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legea romând. 
(2)Pe durata prezentului Acord, partenerii vor avea dreptul s ă  convind in scris asupra 

modifică rii anumitor clauze, prin act adi ţ ional, oric ă nd interesele lor cer acest lucur San 
că nd aceste circumstan ţ e au loc ş i nu au fost prev ă zute in momentul in care s-a incheiat 
prezentul Acord de parteneriat. Once modificare a prezentulai Acord va fi valabil ă  
numai atunci and este convenit ă  de ambele p ă rţ i, in baza hotă rOrilor autorit ăţ ilor 
deliberative. 

Art.13 DISPOZITII FINALE 

(1)Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in leg ă tur ă  cu el, pe care 
pă rţ ile nu le pot solu ţ iona pe cale amiabild, vor fi soluţ ionate de instan ţ ele competente. 

(2)Acordul este intocmit ast ă zi 	.2021 in 2(dou ă ) exernplare originale, in 
limba romană , câte unul pentru fiecare partener. 

JUDETUL IALOMITA 
PRE Ş EDINTELE 

CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

MARIAN PAVEL 

UAT 
PRIMAR, 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rtire privind asocierea Judetului Ialomita cu unele unit ă ti administrativ teritoriale 
din judet în vederea particip drii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" finantat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy 

Assistance 

• 	Prin proiectul de hotă rc2re supus dezbetterii se propune asocierea Judetului Ialotnita cu unele 
unităţ i administrativ-teritoriale in vederea realizeirii in comun a proiectelor de interes judelean prin 
progratnul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in 
cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance aveind ca obiectiv final renovarea 
clă dirilor pub/ice din judetul Ialomita in vederea crayterii eficientei energetice a acestora. 

Acesta este in program-pilot lansat de Comisia Europeanei pentru cresterea eficientei energetice 
in institu,tiile publice (sedii ale administratiilor locale si institutiilor subordonate, unită ti de inveiteitn ă nt, 
spitak, centre de asistenţă  socială  etc). 

Programul ELENA este gestionat de Banca European ă  de Investitii finantat de Horizon 2020 
(programul Comisiei Europene de finantare a cercetă rii ş i inov ă rii), fiind conceput pentru a facilita 
demararea investitillor in dotneniul eficientei energetice, al energiilor din surse regenerabile, adreseindu-
se proiectelor de investilii in valoare de minimum 30 de milioane de euro. 

Beneficiari eligibili in cadrul Pogramului Elena suntautorită tile pub/ice locale, autorită tile 
regionale alte organisme publice, iar valoarea finanţă rii acordate este de pă nă  la 90% din costurile 
eligibile. 

In esentă  scopul final al proiectului este reabilitarea termică  a unor cleidiri pub/ice, prin 
Programul ELENA (European Local Energy Assistance), finant ă ndu-se achizitionarea serviciilor de 
intocmire a auditului energetic, expertizei tehnice, a documentatiei de avizare a luereirilor de interventie 
(DALI) si a serviciilor de verificare tehnic ă  prin verificatori atestati i realizarea acestor documentatii 
obligatorii, premergă toare real iză rii investiliilor propriu-zise. 

La solicitarea Agentiei de Dezvoltare Regional Sud Muntenia s-au parcurs primele etape, respectiv 
pentru toate autorită tile locale din judet a existat oportunitatea depunerii unui chestionar vizeind 
clă direaklă dirile 'Jubilee propuse pentru investilii, iar ca urmare a analizei de ceitre Agenţ ie a docurnentelor 
a rezultat un portofoliu de proiecte apartină nd uniteitilor administrativ teritoriale cu care se intentioneazei 
asocierea 

Prin hoteireiri ale consiliilor locale unită tile administrativ teritoriale care au proiecte preselectate au 
aprobat asocierea cu Judetul Ialomita in vederea participă rii la program, ion prin prolectul supus 
analizei se solicită  acordul Consiliului Jude/can Ialomita in vederea asocierii, conditiile concrete privind 
asocierea fiind cuprinse in acordul de parteneriat cc se constituie in anexa nr.24 la project. 

Consi 'ul JOdeten Ialomita 
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Constatcind că  sunt tndeplinite condifiile de legal  itate ş i  de oportună tate, propun Consilitdui 
Judetean lalonitta adoptarea hotă rdrii "in forma  ş i confinutul prezentate fn project. 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL 
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RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea particip ă rii UAT Jude ţ ul falomiţ a in cadrul 

programului "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finan ţ at in cadrul Programului ELENA- European Local Energy Assistance ş i asoeierea cu Agen ţ ia 

pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor de 
investi ţ ii de interes jude ţ ean finan ţ ate prin program 

Programul ELENA (European Local Energy Assistance) este implementat de Banca 
Europeana pentru Investitii in cadrul unui acord cu Comisia European ă . Programul ELENA a 
fast infiintat in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme jar in prezent 
este finantat din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare ş i Inovare. 
Ca urmare a lans ă rii Programului ELENA- European Local Energy Assistance, UAT Judeţ ul 
Ialomita intentioneaz ă  participarea in cadrul acestui program cc vizeaz ă , prin asistenta tehnic ă  să  
sprijine administra ţ iile regionale sau locale la accelerarea programelor de investi ţ ii in domeniul 
efieienţ ei energetice i utiliz ă rii surselor de energie regenerabile. Costurile eligibile pentru suport 
tehnic pentru Programul ELENA - European Local Energy Assistance corespund oric ă rui sprijin 
tehnic care este necesar pentru a preg ă ti, pune in aplicare ş i finan ţ a programul de investi ţ ii. 

Oportunitatea  i necesitatea investi ţ iei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetic ă , 
incepand cu 2018, Romania are obliga ţ ia de a renova anual 3% din suprafe ţ ele construite 
detinute sau ocupate de autorit ăţ ile publice. 

În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale 
Jude ţ ul Ialomi ţ a este renovarea fondului construit din perspectiva eficientei energetice ş i a 
riscului seismic in Romania, incadrandu-se astfel in obiectivele Strategiei nationale de renovare 
pe termen lung ş i transformarea treptat ă  intr-un pare imobiliar cu un nivel ridicat de eficien ţă  
energetic ă  precum ş i in Strategia naţ ional ă  de reducere a riscului seismic. 

Temeiul legal are in vedere urm ă toarea legisla ţ ie naţ ională : 
• Legea nr. 98/2016 privind achizitine publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
• Hotă rarea Guvernului nr. 395 12016 pentru aprobarea Normelor metodologiee de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public ă /acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

• Ordonan ţ a de Urgenţă  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

Cons' ul Judeteen ralom its 
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Carta European ă  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin LEGEA nr. 
199 din 17 noiembrie 1997, publicat ă  in Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 
1997; 

• Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare.  

Avand  în vedere cele mai sus mentionate, se propune aprobarea participArii UAT Judetul 
talomita cadrul ro ra ului "Sot_ Energy  E teem for Buildings  
Investment Programme" finantat prin Programul ELENA- European Local Energy 
Assistance si a portofoliului de proiecte din anexa atasatii raportului, precut') si asocierea  
cu Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia in vederea realizarii in comun a  

proiectelor de investitii de interes iudetean.  
Mentionă'm că  valoarea total ă  estimată  a documentatiilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit 

energetic, documentatie de avizare a luer ă rilor de interventie, verificarea proiectelor prin 
verificatori de proiect atestati) aferente portofoliului de proiecte care vor fî gestionate de care 
UAT Judetul Ialomita este de 979.626,00 euro far ă  TVA, din care contributia proprie estimat ă  a 
UAT Judetul Ialomita este în cuantum de 97.962,60 euro nerd TVA, reprezentand 10% din 
valoarea eligibil ă  estimată  a proiectelor, din care va recupera suma de 42.371,30 euro Para. TVA 
reprezentand contributia unit ă tilor administrativ teritoriale partenere in proiect. Diferenta de 
55.591,30 euro fă ră  TVA reprezint ă  contributia UAT judetul Ialomita (5%) in calitate de lider de 
parteneriat ş i contributia de 10% pentru proiectele proprii. 

Director executiv, 
\lad Cristian 

intocmit, 
Carmen T ă nase 
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