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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului  

„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”  
finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a 
proiectelor de investiții  de interes județean finanțate prin program 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 12802/2021 - X din 28.05.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - solicitarea din data de 24.03.2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia; 
 -comunicarea din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a listei 
proiectelor din județul Ialomița ce vor face parte din portofoliul programului ELENA; 

 -Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 101/28.05.2021 privind asocierea 
Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în 
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance; 
 - Raportul de specialitate nr. 12806/2021 - B din 28.05.2021 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 12831/2021 - V din 28.05.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 12845/2021 – D din 28.05.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 12840/2021 - L din 28.05.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

-Avizul nr. 12836/2021 – N din 28.05.2021 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 

-Avizul nr. 12849/2021 – H din 28.05.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și urbanism; 
 În conformitate cu: 

 - Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificată prin Legea 
nr. 199/1997; 

- prevederile Directivei UE 2012/27/ privind eficiența energetică; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020; 
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- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a), din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/30.03.2021, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se aprobă participarea Județului Ialomița în cadrul programului „South-
Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul 
Programului ELENA – European Local Energy Assistance cu obiectivele de investiții proprii 
prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
 (2)Se aprobă portofoliul de proiecte care se vor implementa la nivelul județului 
Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy 
Assistance prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
 

Art.2(1)Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean 
prevăzute la art.1).  

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat de Județul Ialomița cu Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.3(1) Se aprobă valoarea totală estimată a proiectelor prevăzute la art.1) alin.2) în 

sumă de 979.626,00 euro fără TVA, din care contribuția proprie estimată a Județului 
Ialomița, în calitate de partener asociat, este în cuantum de 97.962,60 euro fără TVA, 
reprezentând 10% din valoarea eligibilă estimată a proiectelor. 

(2) Finanțarea tuturor costurilor neeligibile și conexe aferente proiectelor se vor 
suporta din bugetul Județului Ialomița și din bugetele locale ale unităților administrativ 
teritoriale prevăzute la art.1 pentru obiectivele de investiții proprii. 

 
Art.4 Se aprobă, cu respectarea prevederilor art.3 din prezenta hotărâre, asigurarea 

din bugetul Județului Ialomița a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime 
a proiectului, în condițiile programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy 
Assistance în conditiile impuse de legislația în vigoare și în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene. 
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 Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze Acordul 
de parteneriat menționat la art.2 alin.2) și orice alte documente necesare implementării 
proiectelor prevăzute  la art.1. 
 

Art.6 Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
           Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Buget 
Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre ştiinţă, Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
                    
 

           PREŞEDINTE,  
                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                      MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                     ADRIAN ROBERT IONESCU    
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