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Cons iul Judetoan lalomIta 	  

PM 1111111 
0000122723 	 PROIECT DE HO TA 	NR. 

pentru modificarea Hotă rârii Consiljului Judeţean Ialomiţ i nr. 113/16.10.2018 privind 
aprobarea realiză rii projectului „Reabilitarea, modernizarea  i dotarea Ambulatoriului 
din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia" ş i a cheltujeljlor legate de project, 

cu modific ă rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
- Referatul de aprobare nr.  09604.1  /2021 - 

Consiliului Judeteart Ialomita, 
Examineind: 
- Hotă reirea Consiliului Judetean Icdomita 

realiză rii  pro iectului „Reabilitarea, modern izarea 
Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia" ,,s1 a cheltuielilor legate de project, modificată  prin 
Hoteiră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 185/01.10.2021; 

- Raportul de specialitate nr.2%01 /2021 -  .P.„  din '3.12.2021 al Directiel 
Investitii ş i Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultur et; 

- Avizul nr. 
teritoriului, dezvoltare regională  protecţ ia mediului ş i turism, 

In conform itate cu 
prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale de accesare a fondurilor pen tru 

Axa prioritară  8 — Dezvoltarea infrastructurii sanitare sociale, Prioritatea de investifil 8.1- 
Investilii in infrastructurile sanitare yi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, 
regional si local, reduceind inegalitatile in ceea ce priveş te starea de să nă tate ş i promoveind 
incluziunea socială  prin imbun ă tă tirea accesului la serviciile sociale, culturale ş i de recreere, 
precum ş i trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunită ti, Obiectivul 
Specific 8.1 — Cre ş terea accesibilită ti serviciilor de să nă tate, comunitare ş i a celor de nivel 
secundar, in special pentru zonele seirace i izo late, Operaljunea A — Ambulatorii, 
POR/2018/818.1/8.1.A/117 regiuni — Cod Apel POR/266/8, din cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020; 

- prevederile Hotă rarii Consiliului Judelean lalomita nr. 230/25.11.2021 privind 
actualizarea devizului general ş i a indicatorilor tehnico — economici, faza executie lucretri, cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare, pentru obiectivul de investilii „Reabilitarea, modernizarea 
ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia"; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor mă suri 
fiscal-bugetare; 

- prevederile Ordinului nr. 1336/2021 al Ministerului Dezvoltetrii, Lucr ă rilor Publice ş i 
Administratiei pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii in aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor mă suri fiscal-bugetare prin ajustarea 
preturilor aferente materialelor de construclii pentru contractele de achizitie 
publică /contractele sectoriale de lucră ri finanlate prjn POR 2014-2020; 
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II  

	 din al ° .12.2021 al Preş edintelui 

nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea 
ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul 

/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 



prevederile art. 173 aim. (1) lit, b) ş i aim. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urge*" a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea 
actelor normative, republicată ; 

- prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Cons iliului Judeţ ean 
lalomiţa aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 46/30.03.2021, cu 
modfic ă rile ş i complet ă rile ulterio are, 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 5772019 
privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare, 

HO T Ă R Ă $TE: 

Art.I Hotă rcirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea 
realiză rii proiectului „Reabilitarea,  modern izarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Judelean de Urge* Slobozia" si a cheltuielilor legate de pro iect, cu modifică rile 
ulterioare, se modifică  după  cum unneaz ă : 

1. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modific ă  ş i vor avea urmă torul cuprins: 

"Art.2 (1) Se aprobă  valoarea totală  a proiectului prevăzut la art. 1 in cuantum de 
20.432,901,24 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă  contribuţ ia proprie a Consiliului Judepan Ialomiţa la finanţ area 
proiectului, in valoare de 9.946.166,24 lei Cu TVA, compus ă  din 214.015,00 lei cu TVA, 
reprezenteind 2% din valoarea totală  eligibilă  a proiectului ş i 9.732.151,24 lei cu TVA cheltuieli 
neeligibile ale proiectului." 

2. Articolul 3 se modific ă  ş i va avea urmă torul cuprins: 

"Art.3 Se împuterniceste dornnul Marian PAVEL - Presedintele Consiiiului Jude ţ ean 
falomiţa semneze documenta ţ ia aferentă  pro iectului, in situaţ iile men ţ ionate de Ghidul 
Solicitantului, precum m Declaraţ ia de angajament prey ăzut ă  in anexa nr. 2 care face parte 
integrantă  din prezenta hotă reire, " 

3. Anexele nr. I si nr.2 se modific ă  si se inlocuiesc cu Anexele nr. 1 ş i nr. 2 care fac parte 
integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.H Prin grija Secretarului general al judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă ră re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investiţ ii i Servicii Publice, Direcţ iei Buget 
Finanţ e, Direcţ iei Achizi ţ ii Patrimoniu ş i, spre stiinţă , Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul 
Ialorniţ a, urmand s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE 	 Avizat, 
Seeretarul general al judeţ ului Ialmnita 

MARIAN PAVEL 	 Adrian Robert IONESCU 



Anexa nr 1 
la Hottirar' ea Consiliulni Judetean lalomita 

nr. 	 din 	2021 

BUGETUL CERERII DE FINANTARE 

Nr. crt Dentimirea capitolelor ş i subcapito1elor Cheltuieli eligibile TOTAL ELIGITITL Chelhtieli neeligibik 
TOTAL 

NEELIGIBIL 
TOTAL 

Baza TVA eligibila Eliza TVA Heeligibiki 

I 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8 = 6+7 9=5+8 

1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarca terenului 

1.1 Cheltuieli penttu achizitia de teren 1111E1T IMETKAilinatiE11111411MONE11111-  0,00 RitintiarafirRE IgNiffROOMIlliirg 0,00 op 
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TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 789.749,41 	I 140.552,39 930.301,81 930.301,81 

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investilia de hazii 
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TOTAL CAPITOL 4 8.992.226,89 1.708 523,11 10.700.750,00 '7.019.766,79 1.333.755,69 8.353.522,48 19.054.272,48 

5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 	 ..„ 

5_1. Org,anizare de ş antier 0,00 0,00 0,00 173.576,38 32.979,51 206.555,89 206.555,89 
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5.11 Cheltdieli conexe organiză rii de ş antier 1.MP.11Hi111100011111-1011011111111111111(10A61114 0,00  ..111t.III 340,0,5000 i11111111810445ilttilit 175.584,76 175.584,76 

52_ Coinisioaue, cote, taxe i.Pilitliiilligi ,fliniffeiR i1/0110001111114IMIt 0,00 IIIIII 011liVit4$lfitti riN111111.100:00Milla 127,127,48 127.127,48 
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TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 300.703,86 32.979,51 333.683,37 333.683,37 

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli de infonnare si publicitate 
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6.2 Cheltuieli de promavare a obiectivalui de investitie 1111110641K0111III RR rallitItilg0.611MNI; 0,00 I-11141-4111N01601111111111111-1113-tragrei*E111 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 6  000  0,00 0,00 6.190,00 1.176,10 7.366,10 7.366,10 



7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditid pentru proiect 

7_1_ Cheltniel' cu audittil pentou prolect Miliillnatalling 5441,Ellaiiliegii 0,00 IIIIERI 724 ERIP.011T2 MOSIIR 13.952,00 13_952,00 

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 11.724,37 2.227,63 13.952,00 13.952,00 

TOTAL GENERAL 8.992.226,89 1.703.523,11 10.700.750,00 8.206.559,21 1.525392,03 9.732.151,24 20.432.901,24 

din care 
cd-m SIMENEMORtnlinigloWfigge m700.750,00  i  6.632_215,55 17332.965,55 

SURSE DE ElNANTARE A PROIECTULUI 

NR CRT. SURSE DE FINANTARE 
I Valoarea total ă  a cererii de finantare, din care : 20.432.901,24 

a. Valoarea totala neeligibilă , inclusiv TVA aferent 9.732.151,24 

b Valoarca totala eligibil ă , ruclusiv TVA aferent 10.700.750,00 

II Contributia proprie, din care : 9.946.166,24 

a 
Contribotia solicitantului la cheltuieli eligrbilc , inclusiv TVA 

afereut 214.015,00 

b .  
Contributia solichantului la cheltereli neeiigibile, inclusiv TVA 
aferent  9732.151,24  

III 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

SOLICITAT X 

10.486.735,00 

BRAILOIU, Digitally signed by 
. 1313.A/LOIU CRISTIAN 

CRISTIANI Date. 2021.12.02 
-16:02:31 -F02'00' 



Anexa nr 2 
la liotă rarea Consiliului Judejean lalom4a 
nr, 	 din 	 2021 

Programul Opera0ana1 RegionaL 2014-2020 
Model B 5.1 

Prioritatea de inyesti ţ ii 5,1 - Conservarea, protejarea, prornovar 	i dezyoltarea patrirnoniului natural 1 cultural 

Declaratie de angajament 

Subsemnatul MARIAN PAVEL, CNP . 	 , posesor a C.1. seria 	nr. 	eliberat de 
SPCLEP Slobozia, in calitate de reprezentant legal al Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul 
latomi ţ a 

pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea 	dotarea Ambulatoritilui din cadrul Spitalutui 
Judetean de Urgent'd Slobozia pentru care am depus prezenta cerere de finan ţ are 

Mă  angajez: 

• SS asigur contribu ţ ia proprie respectiv 214.015,00 lei, reprezent ă nd 2% din valoarea 
eligibil ă  a prolectului; 

• SS finantez toate costurile neeligibite (incLusiv costurile conexe) aferente proiectutui; 

• asigure resursele financiare necesare implement ă rii optime ale proiectutui in condi ţ ille 
ramburs ă rii utterioare a chettuielilor eligibile din instrumente structurale; 

▪ prezint, la momentul contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectului in conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice ş i financiare in care se men ţ ionează  
sumele ce implic ă  contribu ţ ia solicitantului la chelteuieti eligible si neeligible aferente 
proiectului; 

▪ Să  men ţ in proprietatea obiectivului de patrimoniu l  ş i natura activit ăţ ii pentru care s-a 
acordat finan ţ are ş i s ă  nu gajez sau ipotechez bunurile achizi ţ ionate din finan ţ area 
nerambursabil ă , pe o perioad ă  de cel pu ţ in 5 ani de la efectuarea pt ăţ ii finale; 

• Să  respect, pe durata preg ă tirii proiectului ş i a impLement ă rii acestuia, prevederile 
legisla ţ iei in domeniul egatit ăţ ii de sanse, gen ş i nediscriminare, protec ţ iei mediului, 
eficien ţ ei energetice ş i achizi ţ iilor publice; 

▪ asigur accesibilizarea corespunz ă toare a spa ţ iului obiect al proiectului, prin 
men ţ ionarea in cerin ţ ele de proiectare din caietut de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor na ţ ionale, inclusiv GP 088-03 M ă suri Specifice pentru 
Accesul Persoanelor cu Handicap la Monumentele Istorice ş i europene aplicabi le in vigoare 

S ă  respect, pe perioada de valabilitate a contractutui, condi ţ ia de a nu fi fost gâsit 
vinovat, printr-o hot ă ră re judec ă toreasc ă  definitiv ă , pentru comiterea unei fraude/ 
infrac ţ iuni referitoare la ob ţ inerea ş i utilizarea fondurilor europene ş i/sau a fonduritor 
publice na ţ ionale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

S ă  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situa ţ ii, eveniment  on modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea condi ţ iitor de etigibilitate apticabile men ţ ionate in Ghidul 
solicitantutui (general ş i specific) in termen de cel mutt 5 zile lucr ă toare de la luarea la 
cuno ş tin ţă  a situa ţ iei respective; 

▪ Ca p ă nă  la sfă rş itul perioaclei de implementare a proiectului, s realizez activitatea de 
digitizare a obiectivutui de patrirnoniu; 

Acest paragraf se va men ţ ine numai In declara ţ ia de angajament a partenerului care are in proprietate/ drept de 
administrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectul cererii de finar4are 



. 	Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau partial in circuitul public la data finaliz ă rii 
implement ă rii proiectului. 

MARIAN NVEL 

[semnCitura reprezentantului legal at salicitantutuij 

06,12,2021 
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REFERAT DE APROBARE 

proiectul de hot ă riire pentru modificarea Hot ă rtirii Consiliului Judetean Ialomita 
nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Reabilitarea, modernizarea ş i do/area 
Atnbulatoriului din cadrul Spitalului Judelean de Urgent(' Slobozia" i a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modijic ă  rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune modificarea Hot ă ră rii Consiliului 
Jude-tean Ialomi ţ a nr. l 13/16.10.2018 privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea ş i dotarea Arnbulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia" ş i a 
eheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile ulterioare. 

In cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 — 2020, Axa prioritar ă  8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare si sociale, Consiliul Judetean Ialomita a incheiat un contract de finantare 
nerambursabil ă  pentru realizarea obiectivului de investi ţ ii „Reabilitarea, modernizarea i dotarea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia". Odat ă  cu aprobarea realiz ă rii 
proiectului, conform Ghidului solicitantului, au fost aprobate i datele de natur ă  financiară  ale acestuia, 
cuprinse in bugetul general al proiectului. Printre aceste date se reg ă se ş te valoarea total ă , valoarea 
neeligibil ă  ş i contribuţ ia proprie a Consiliului Judetean Ialomita. 

In cursul derul ă rii contractului de finantare, in luna septembrie 2021, organele centrale cu 
atributii in domeniul fondurilor structurale, pentru a tine searna de once cre ş tere sau diminuare a 
costului materialelor pe baza c ă ruia s-a fundamentat pretul acestuia, au emis Ordonanta Guvernului 
nr. 15/2021, respectiv Ordinul 1336/2021 al Ministerului Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice ş i 
Administratiei. Prin aceste acte normative au fost aduse modific ă ri majore in ceea ce prive ş te ajustarea 
preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie public ă , in acest sens, 
Consiliul Judetean Ialomita a adoptat hot ă ră rea nr, 230/25.11.2021 prin care a fost aprobat ă  
actualizarea devizului general ş i a indicatorilor tehnico — economici, faza executie lucr ă ri, cu aplicarea 
coeficientilor de ajustare, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia", 

In aceste conditii, prin proiectul de hot ă ră re se propune punerea in acord cu actele 
administrative adoptate pan ă  la acest moment a valorilor ini ţ iale ale proiectului, astfel cum acestea au 
fost aprobate prin Hot ă ră rea Consiliului Iudetean Ialomita nr 113/16.10.2018. 

In raportul de specialitate al directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Ialomita ş i in anexele cc insotesc proiectul de hot ă ră re surit prezentate detaliat noile valori ale 
cheltuielilor aferente obiectiv -alui de investitii. 

Constataild c ă  sunt indeplinite condifiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii In forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Consl Judetean lalornita 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind modificarea HCJ 113/16.10.2018 privind aprobarea 
realiză rii proiectului "Reabilitarea, modern izarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrui 

Spitalul Judetean de Urgent Slobozia" ş i a cheltuileilor legate de proiect, cu modific ă rile 
ulterioare 

Spitalul Judetean de Urgenţă  Slobozia un-nă re ş te imbună tă tirea st ă rii de s ă nă tate a 
populatiei  i  realizarea unui sistem de să nă tate modern si eficient, pus permanent in slujba 
paeientului pentru desfăş urare in bune condi ţ ii a actului medical din punct de vedere al 
diagnostic ă rii ş i trată rii, compatibil cu sistemele de s ă nă tate din Uniunea Europeană . 

Serviciile vor fi  In continuu imbună tă tite prin compete* profesionale deosebite, 
promovarea bunelor practici medicale ş i implementarea tehnologiilor inovatoare. Fiecare pacient 
va fi tratat ea fund eel  mai important si energia va 11 canalizat ă  pentru a preveni, a diagnostica, a 
trata ş i a oferi ingrijiri medicale la standarde c ă t mai 'Mahe, imbună tă tind calitatea vietii 
pacientilor. 

Conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021 si a Ordinul 1336/2021 pentru 
obieetivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din fondurile publiee se 
ajusteaz ă  prin actualizarea pre ţ urilor aferente materialelor, prin apliearea unui coeficient de 
ajustare, pentru a tine seama de once  ere ş tere sau diminuare a costului materialelor pe baza 
eă ruia s-a fundamentat pre ţ ul contractelor, in aeest sens Consiliul Judetean ialomita a adoptat 
Hot ă rarea nr. 1850/01.10.2021 prin care s-a modificat valoarea proieetului. 

Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor  cu  materiale se utilizeaz ă  ponderile 
materialelor de eonstructii, exprimate proeentual stabilite  hi  func ţ ie de categoriile principale de 
lueră ri de constructii si de tipurile de obiecte de constructii prev ă zute in buletinul statistic de 
preturi, prin raportare la obieetul contractului de achizitie public ă  de lueră ri. 

Conform devizului general actualizat de S.C. Constructii ERBA Ş U S.A. este necesar ă  
actualiz area ată t a valorii totale a proiectului cat ş i a bugetului cererii de finantare (eheltuieli 
eligibile  i  neeligibile, ţ inând cant de faptul c ă  fundamentarea bugetului eererii de finantare se 
bazeaz ă  pe devizul general al proiectului. 

Astfel, Devizului general actualizat de care S.C. Constructii ERBA Ş U S.A. an rezultat 
urmă torii indicatori tehnico-economici,  cc au fast  deja aprobati prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 230/25.11.2021. 

Valoare total ă  a  investitiei: 20.432.901,24 lei cu TVA, 
Din care C-HM: 17.332.965,55 lei cu TVA 

Astfel este necesar ă  actualizarea atat a valorii totale a proiectului c ă t si a bugetului cererii de 
finantare (eheltuieli eligibile  i  cheltuieli neeligibile), av ă nd in vedere c ă  fundamentarea 
bugetului cererii de finantare se bazeaz ă  pe devizul general al proiectului initial. 

Avănd in vedere prevederile contractului de finantare, prin care se preeizeaz ă  
unnă toarele: "modifiectrea vcdorii totale a proiectului se va putea realiza din contribuţ ia 
proprie, prin mctjorarea valorii neeligibile a Proiectului, beneficiand fiind obligat sei transmitii 
halpreunci cu cererea de modifiectre a Contractului, ş i documente din care sci reictsa 
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angajamentul acestuia că va asigura din resurse proprii, fondurile suplimen tare necesare , 
precum i disponibilitatea acestor fonduri.", precum  i  prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finan ţ ele publice locale, propunem Consiliului Jude ţ ean Ialomita modificarea art. 2 ş i art. 3 din 
HCJ nr. 113/20018, care vor avea urm ă torul continut: 

La articolul 2 se modified astfel: 

• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 20.432.901,24 lei conform 

bugetului actualizat, ata ş at anexa nr.1 (valoarea ţ otală  a proiectului Sc majoreaz ă  cu 

1.982.680,66 lei inclusiv TVA fată  de valoarea initial ă  a proiectului in cuantum de 

18.450.220,58 inclusiv TVA) 

• Valoarea total ă  eUgibtl ă , inclusiv TVA aferent: 10.700.750,00 lei (rămă ne 

neschimbat ă  conform contractului de finantare mai sus menţ ionat) 

• Valoarea total ă  neeligibil ă , inclusiv TVA aferent: 9.732.151,24 lei (contribuţ ia 

cheltuielilor neeligibile 7.749.470,58 a fost majorat ă  cu 1.982.680,66 lei inclusiv TVA ca urmare 

a actualiz ă rii bugetului proiectului, in conformitate cu devizul general actualizat). 

• Contributia proprie, inclusiv TVA: 9.946.166,24 lei din care contribuţ ia de 2% a 

solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 214.015,00 lei, iar contributia solicitantului 

la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 9.732.151,24 lei. in unna actualiz ă rii devizului general 

ş i in consecint ă  cu reincadrarea unor cheltuieli asupra c ă rora au intervenit modific ă ri in 

categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, iar 

acest lucru este posibil doar prin suplimentarea contributiei proprii a Beneficiamlui. 

• Asistenţă  financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă , inclusiv TVA: 10.486.735,00 lei 

(ră mă ne neschimbat ă  conform contractului de finantare mai sus mentionat). 

În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ă tor 

anexa 1 la Hot ă ră rea Cortsiliului Judetean Ialomita nr. 113/16.10.2018 cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare. 

Totodat ă  solicitantul, respeetiv Jude ţul Ialomita trebuie s ă  imputemiceasc ă  pe 

reprezentantul sal legal s ă  semneze documentatia aferent ă  proiectului, in situatiile mentionate de 

Ghidul Solicitantului proem i  Declaratia de Angajament prev ă zută  in anexa nr.2, care 

inlocuieş te declaratia din Anexa 2 de la FICJ 113/16.10.2018. 
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Ataş kn prezentului Raport: 
- Anexa nr. 1 — Bugetul Cererii de Finantare; 

Anexa nr. 2 — Declaratia de angajament. 

Director Executiv DISP 
Cristian Vlad 

10' 
Sef Serviciu 

Mariana Stanciu 

intocmit: 
Eugen'a Sulima 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

