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privind modificarea Anexei la Hoteirarea Consiliului Judefean lalomita
nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judefului lalomifa cu Asodafia de
Dezvoltare Intercomunitarti lalomifa Fn vederea finanfeirii proiectelor în cadrul
implement eirii Programului Judefean de Dezvoltare Localti lalomifa 2021

Consiliul Judetean
Avôndîn vedere:
- Referatul de aprobare nr.
din cD9.07.2021 al Preşedintelui
66,3 /2021 Consiliului Jude ţean latornita,
Examin ănd:
- Adresa nr. a30 din 10t3 04 .2021 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
lalomita;
Programul Jude pan de Dezvoltare Locale; lalomiţa 2021;
- Ghidul Solicitantului de finanţare nerambursabilă în cadrul Programul
Jude ţean de Dezvoltare Locală lalomita 2021;
- Hotărărea Consiliului Jude ţean lalomita nr. 86 din 18.05.2018 privind
aprobarea asocierii Jude ţului lalomiţa cu unele unit ăţi administrativ-teritoriale din
judeţ în vederea constituirii Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitară lalomita;
- Hotarărea Consiliului Judetean lalomita nr. 75 din 27.04.2021 privind
aprobarea asocierii Judetului lalomita cu Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitară
lalomita in vederea finan ţărli proiectelor în cadrul implementării Programului
Jude ţean de Dezvoltare Locale, lalomita 2021;
- Raportul de specialitate nr. 14.642. /2021 kif din 09 .07.2021 al Direct-lei
Coo rdonare Organizare ;
Avizul nr.
/2021 din
.07.2021 al Comisiei economicofinanciare şi agricultura;
Avizul nr.
/2021 din
.07.2021 al Comisiei juridke, de
drepturi, obligaţii şi incompatibilităti,
fn conform itate
- prevederile art. 89 alin. (1) .,si (8), art. 90 alin. (1) şi (3), art. 92 alin. (1) şi alin
(2) lit. c), art. 173 al/n. (1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din Ordonan ţa de
Urgen ţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările
cornpletările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice
locale, cu modific ările şi completarile ulterioare .
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- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă in vederea
elaborării actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45 - 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Jude ţean lalomîţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr.
46/30.03.2021, cu modificărîle şi completările ulterioare,
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Cirdonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi cornpletările ulterioare,
W

HOTÂRA ş TE:
Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Jude ţean lalorniţa nr. 75 din 27.04.2021
privind aprobarea asocierii Jude ţului lalomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară lalomiţa in vederea finan ţării proiectelor in cadrul implement ării
Programului Jude ţean de Dezvoltare Locală lalomiţa 2021 se modifică şi se
corrmpletează după cum urmează:

➢ in cadrul Acordului de parteneriat art. 6.1, lit. a) se modifică şi va avea urm ătorul
cuprins:
.
"Art. 6.1. a) Vdloarea Programului Jude ţean de Dezvoltare Locală lalorniţa 2021 va
fi de 19.800 mii lei. Partenerul principal va asigura fînan ţarea Programului in anul

2021 cu suma de 10.000 mii lei, sum ă prevăzută in bugetul anului 2021, transferul
sumelor urmând a se realiza potrivit prezentului acord de parteneriat. Sumo de
9.800 rniî lei va fi prevăzută in bugetul judetului lalomi ţa pentru anu12022.";

➢ in cadrul Acordului de parteneriat

art. 6.2. se modifică şi va avea urm ătorul

cuprins:
"Art. 6.2. Drepturi şi obligaţi► ale partenerului secundar:
a) Să colaboreze cu partenerul principal şi să asigure derularea in bune condiţii a
Programului pe toată durata Acordului de parteneriat.
b) Să informeze partenerul principal cu privire la modificările Ghidului solicitantului de
finan ţare nerambursabilă în cadrul Programului 2021.
c) Să asigure resurseie umane care să participe la evaluarea cererilor de finan ţare
primite din partea membrilor AD! lalomi ţa, precum şi la monitorizarea implementării
proiectelor conform contractelor de finanţare.

d) Să verifice şi să aprobe, dup ă caz, cererile de plata primite de la beneficiarii
finan ţării nerambursabile.
e) Să informeze trimestrial partenerul principal sau on de câte on este nevoie despre
situaţia stadiului de implementare a Programului Jude ţean de Dezvoltare Locală
2021.
f) Să corrmunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activîtăţii
desfăşurate conform Acordului de parteneriat.
g) Să asigure verificarea/regularizarea sumelor r ămase neutilizate de unităţile
administrativ teritoriale beneficiare, in termenele stabilite in Ghidul solicitantului şi
restituirea acestora Jude ţului lalomiţa.
Cod FP -07-06, ed. 2, vers. 0

h) Set asigure promo varea Programului Judetean de Dezvoltare Loco lă 2021 prin
mijloace de cornunicare in presă si mass-media."
Art. II Prezenta hotăreire produce efecte de la data cornunicării.
Art. Ill Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotărăre se
va cornunica Presedintelui Consiliului Judetean laiomi ţa, Directlei Buget Finante din
cadrul aparatului de specialit ate al Consiliului Judetean lalomita si Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitar ă lalomita, spre ducere la indeplinire, .si spre stiintă
institutiei Prefectului Judetul lalomita, urm ănd să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judetean lalomita —Sectiunea "Monitorul oficial al Judetului.

PRE$ED1NTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general judefului lalomita
ADRIAN ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
to proiectui de hottirerre privind modificarea Anexei la Hotentirea Consiliului Judetean
lalomita nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judetului lalomita cu
Asociatia de Dezvoltare intercomunitara lalomita In vederea finantetrii proiectelor in
cadrul implementiirii Programului Judetean de Dezvoltare Laced lalomita 2021

Prin projectul de hotărare supus dezbaterii propunem Consiljului Judetean lalomita
aprobarea modific ării Anexei Hotărdrea Consiliuluj Judetean lalomita nr. 75 din
27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judetului lalomita cu Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară lalomita in vederea finantării proiectelor in cadrul implementării
Programului Judetean de Dezvoltare Locale' lalomita 2021'
În bugetul general al Judetului lalomita pe anul 2021, aprobat prin Hot ăreirea
Consiljului Judetean lalomito nr. 70 din 27.04.2021, cu modifjc ările şi completă rile
ulterioare, a fost alocată suma de 10.000 mu lei pen tru finantorea unor objective de
investitji de infrastructur ă in cadrul Programuluj Judetean de Dezvoltare Locale' lalomita
2021, program care i0 pro pune s ă sprijine financiar derularea de proiecte care vizează
objective de investitil de infrastructure( de interes local pen tru dezvoltarea cornunit ătifor
din judet.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomita a aprobat Programul Judetean de
Dezvoltare Locală lalomita 2021 şi Ghidul solicitantuluj de finantore nerambursabil ă in
cadrul acestui program, pen tru finantarea unor objective de investitii de infrastructur ă de
jnteres local, dar cu impact asupra dezvoltării comunitătilor la nivel judetean.
Pen tru punerea in aplicare a acestuj program 0 alocarea finantarij nerambursabile
de la bugetul judetului lalomita, prin Hot ărtirea Consiliului Judetean lalomita nr. 75 din
27.04.2021 s-a aprobat asocierea Judefului lalomita Cu Asociatia de Dezvoltare
Intercom unitară lalomita in vederea finant ării proiectelor in cadrul implement ărij
Programului Judetean de Dezvoltare Locală lalomita 2021, prin incheierea unui Acord de
parteneriat in care s-a mentionat că pentru anul 2021 suma prev ăzută in bugetul
judetului este de 10.000 mii lei.
Consiliut

J4clete8n Ialomita
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Prin adresa nr. 930 din 09.07.2021, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară
lalomiţa face cunoscut faptul di au fast inregistrate un numâr de 60 de cereri de
finantore depuse de U.A.T.-urile membre ale asociatiei si estimeaz6 depunerea a Inc(' 5
solicitări de finan ţare din partea celorlal ţi membrii ai Asocia ţiei.
'in vederea tncheierii unor con tracte de finan ţare cu to ţi solicitantli actuali este
necesarel majorarea valorii Programlui Judetean de Dezvoltare Locale' lalomita 2021 la
suma de 19.800 mii lei, din care 10.000 mii lei finanta ţi din bugetul anului 2021 si 9.800
mui lei finanta ţi din bugetul anului 2022.
Avand 7n vedere cd sunt 7ndeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate,
pro pun Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă'rarii 7n forma si con tinutul
prezentate In proiect.

PRE5EDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,
Haimana Ana-Maria
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RAPORT DE SPEC14LITATE
la proiectul de hotfiriire privind modificarea Anexei la Hot ărfirea Consiliului Judetean
Ialomiţa nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Ialomita cu
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarâ Ialomita in vederea finantarii proiectelor in
cadrul implementarii Programului Judetean de Dezvoltare Localg Ialomita 2021

În conformjtate cu prevederile 90 aim. (3) din Ordonanţa de Urgenţd a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,cu modific ările i completările ulterioare, "Judejele pot
sprijini asocialiile de dezvoltare intercomunitarei prin pro grame de dezvoltare judelene sau
locale, finantate anual din bugetul judetului sau din alte surse.".
Astfel, in bugetul judeţului Ialomiţ a pentru anul 2021, aprobat prin Hot ărfirea
Consiljului Judeţean Ialorniţa nr. 70 din 27.04.2021, Cu modificdrile şi completările
ulterioare, a fost prevdzutd suma de 10.000 mji lei pentru fmanţarea unor investiţii de
infrastructură de interes local, eligibile a fî fmanţate in cadrul Programului Judeţean de
Dezvoltare Locald Ialomi ţa 2021.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitard Ialomi ţa a aprobat Programul Jude/can de
Dezvoltare Local ă Ialomiţa 2021 sj Ghidul solicitantului de finanţare nerambursabil ă in
cad.rul acestui program, pentru fmanţarea unor objective de investiţii de infrasttuctur ă de
interes local, dar cu impact asupra dezvoltdrii comunia ţilor la nivel judeţean.
Pentru punerea in aplicare a acestuj program si alocarea finant ării nerambursabile de
la bugetul judetului Ialorni ţ a, prin Hotdrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din
27.04.2021 s-a aprobat asocitrea Jude ţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitard Ialomiţa in vederea finanţdrii proiectelor in cadrul implementării
Programului Judeţean de Dezvoltare Locald Ialomiţ a 2021, prin incheierea unui Acord de
parteneriat in care s-a menţionat cd pentu anul 2021 suma prev ăzutd in bugetul judetului
este de 10.000 mu i lei.
Consil ul JudeteOn lafurnita
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Prin adresa nr. 930 din 09.07.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă Ialomiţa
face cunoscut faptul c ă au fast inregistrate un num ăr de 60 de cereri de fmanţare depuse de
U.A.T.-urile membre ale asocia ţiej, estimănd că pană la data de 10 august 2021, care este
termenul final pentru apelul de projecte, vor mai depune solicit ări de fmanţare şi celelalte
cincj unităţi administrativ terjtoriale membre ale Asocia ţiei,
In vederea incheierji unor contracte de finan ţare Cu toţi solicitanţii actual' este
necesară majorarea valorii Programului Jude ţean de Dezvoltwre Local ă Ialomiţa 2021 la
suma de 19.800 mu lei, din care 10.000 mu i lei reprezintă suma finanţată din bugetul anului
2021 si 9.800 mii lei va fi fmanţată din bugetul anului 2022.
A-valid in vedere importan ţa implementării unor objective de investiţii de
infrastructur ă la nivelul comunităţilor rurale si urbane din jude ţ pentru dezvoltarea acestora,
este necesară modificarea acordului de parteneriat cu Asocia ţia de Dezvoltare
Intercomunitar ă Ialomiţa pentru actualizarea sumei alocate sj apreciem c ă, sunt indeplinite
condiţille de legalitate si de oportunitate pentra adoptarea hot ărării in forma si conţinutul
prezentate în project.

DIRECTOR EXECUTIV
IONICA BN1C0IANU

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA IALOMITA
Slobozia Ialoniiţa
IALOMITA B-dut Mate! Basarab, Nr. 22, Bt. AS Parter
-

TeL 0371 393 418
e-mail: adida lomita@yahoo.com
Nr. 930 / 09.07.2021

Către,
ConsiliuI Judeţean Ialomita

In atentia Dornnului Preşedinte, Pavel Marian
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă Ialomiţa, in calitate de partener secundar al Acordului
de parteneriat nr.10921 J / 06.05.2021 incheiat cu Judetal lalomi ţa, hi temeiul Hotărcirii
Coiisiliului Judetean lalotnita nr. 75727.04.2021 privind aprobarea asocierii Jude_tului Ialomita
cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară lalomila în vederea finantării proiectelor in cadrul
implernentării Programului Judepande Dezvoltare Locald Ialotnita 2021 vă aduce la cunostint ă
următoarele:
În luna aprilie a anului curent a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Programul
Judetean de Dezvoltare Local. Ialomi ţa 2021 prin Hotărărea Adunării Generale a
Asociaţiei nr. 12 / 28.04.2021 iar suma total ă alocată a fost de 10.000.000 lei.
Programul a fost lansat in data de 10.05.2021 jar in prima zi deja au fost depuse 55 de
cereri de finantare;
Pănă in momentul de faţă au fost inregistrate 60 de cereri de firiantare, dar având in
vedere ca sfar ş itul apelului de proiecte va fi la data de 10 august 2020 (Conform Cap V.
din Ghidul Solicitantului de Finantare Nerambursabila 2021) preconizam câ vor mud
depune cereri de finan ţare şi celelalte 5 UAT -uri membre
In rnomentul de fat ă ADI Ialomiţa număra 65 de membri si in conformitate cu prevederile
Ghidului Solicitantului de Finantare Nerambursabila, 62 de LIAT-uri pot accesa suma
maxima de 300.000 lei jar 3 UAT-uri (care au o populatie rnai mare de 10.000 de
locuitori) pot accesa suma maxima de 400.000 lei . Din datele prezentate reiese faptul ca
pentru contractarea tuturor cererilor de finantare anti nevoie de suma de 19.800.000 lei.
Astfel in eventualitatea finan ţării tuturor proiectelor depuse de catre Unit ătile
Administrativ Teritoriale Membre ADI Ialomita, v ă propunem modificarea Acordului de
Parteneriat mud sus amintit conform anexei
Modificarile pe scull vizeza: Articolele 6.1, 6.2 şi 7, care vor avea urmatorul euprins:
6.1. Drepturi şi obligatii ale partenerului principal
a) S ă asigure finantarea Programului Jude ţean de Dezvoltare Local ă lalomiţa 2021 cu
sumele aprobate şi prevăzute in bugetul jude ţului
iar transferul se va realiza conform
anexei la prezentul acord de parteneriat. Pentru anul 2021 suma prev ăzută in bugetul Judetului
este de 10.000 mu i lei iar pentru bugetul anului 2022 va Ii prevazuta suma de 9.800 mu i lei.
6.2. Drepturi i obligatii ale partenerului secundar
a) R.' colaboreze en partenerul principal si s ă asigure derularea in bune conditii a
Programului pe toată durata Acordului de parteneriat.
b) S ă informeze partenerul principal cu privire la modific ările Ghidului solicitantului de
finanţare nerambursabil ă în cadrul Pro gramului 2021.
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c) S ă asigure resursele =axle care s ă participe la evaluarea cererilor de fin.antare primite din
partea membrilor ADI Ialomiţa, precum şi la monitorizarea implementarii proiectelor conform
contractelor de finantare.
d) SA verifice şi să aprobe, dup ă car, cererile de plata primite de la beneficiarii finant ării
nerambursabile.
e) SA informeze trimestrial partenerul principal sau on de ate on este nevoie despre situatia
stadiului de implementare a Programului Judetean de Dezvoltare Local ă. 2021.
f) SA coimmice partenerului principal once eveniment intervenit in derularea activitA ţii
desfăşurate conform Acordului de parteneriat,
g) SA asigure verificarea/regularizarea sumelor r ămase neutilizate de unit ătile administrativ
teritoriale beneficiare, in termenele stabilite in Ghidul solicitantului şi restituirea acestora
Judetului Ialomita.
h) S a asigure promovarea Programului Judetean de Dezvoltare Locala -2021 prin toate mijloacele
de comunicare in presa si mass-media.
Art 7. Finantarea progratnului -se va face pe doi ani:
Anul I. Aprobarea finant ării programului prin HotArare a Consiliului Judetean Ialomita de
aprobare a Bugetului General al Judetului pe anul 2021
Anul II Aprobarea finantArii pro gramului prin Ho -Mt-Are a Consiliului Judetean Ialomita de
aprobare a Bugetalui General al Judetului pe anul 2022
Totodata va aducem la cunostinta faptul O. in anul 2020 Programul Judetean de
Dezvoltare Locala a fost lansat in luna mai, jar pana la sfarsitul anului a fost platita suma de
4.664.860,00 lei din totalul de 8.349.619,34 lei alocat programului rezultand un grad de absortie
de 56% jar diferenta de 3.684.759.34 lei a fast rebugetata anul urmator.
Pentru o absortie de 100% propunem ca in anul 2021 in eventualitatea aprobarii tuturor
cererilor de fmantare, platile cererilor de plata /rambursare sA le efectuam in limita plafonului
de 10.000 mu i de mu i lei in baza principiului prinnd venit servit.
Mentionam ea prin aceasta modificare, celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului de
finantare nerambursabila PJDL 2021 precum si ale Acordului de parteneriat vor ramane
nes chimb ate .

