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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. et 
privind modificarea Hot ă tă rii Consiliului  Jude  ţean Ialomi ţa nr.102/28.05.2021 privind 

aprobarea particip ă rii Jude ţ ului Ialomi ţa in cadrul programului „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţat in cadrul Progranzului ELENA — 

European Local Energy Assistance ,y1 asocierea 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 

Consiliul Jude lean Ialomita, 
Av ă nd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.pce /2022-6 din 34. 0", 2022 al Presedintelui Consiliului 

Juderean Ialomila, 

Examin ă nd: 
-comunicarea din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia a adresei 

privind semnarea contractului de finanţare en Banca Europeană  de Investi ţ ii pentru Programul 
Elena cu intrare in vigoare la data de 1.01.2022 ş isolicitarea comunică rii listei finale a clă dirilor cc 
vor face obiectul proiectului; 

-Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 	2022 privind 	privind 
modificarea Hotă ră rii Consilinlui Judetean Ialornita nr.101/28.05.2021 privind asocierea Judeţ ului 
lalomiţa cu uncle unităţ i administrativ teritoriale din judeţ  in vederea participă rii in cadrul 
progranndui „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finanţat în cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy; 

- Raportul de specialitate nr.  40 !2022-.'Ç din  '64, 0; 2022 al Direcţ iei Investiţ ii ş i 
Servicii Publice; 

-Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură ; 
-Avizul nr. 	din 	2022 al Cornisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională , protecţ ia mediului si urbanism; 

În conformitate cu: 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională  in Rom ă nia, en modific ă rile 

completă rile ulterioare; 
- Carta Europeană  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin Legea nr. 

199/1997; 
- prevederile Directivei UE 2012/27/ privind eficienta energetic ă ; 

prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă  a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific ă rile si completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Hotă ră rii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziţ ie publică /acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice; 

prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) ş i al/n. (7) lit, a), din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
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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 Consiliului Judelean Ialomiţ a, 
aprobat prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46/30.03.2021, cu modifică rik 
completă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA$TE: 

Art.I Anexa nr.1  la Hotă rdrea Consiliulni Judeţ ean Ialomita nr.102/28.05.2021 privind 
aprobarea participă rii Judeţ ului Ialomita in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul Programului ELENA — European 
Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia in 
vederea realiză rii in comun a proiectelor de investitii de interes judeţ ean finanţate prin program 
referitoare la realizarea obiectivelor de investitii proprii se modified si se inlocuieste cu Anexa nr.1 la 
prezenta hotă rdre. 

Art.H Anexa nr.2 la Hotă reirea Consiliului Judetean Ialomiţa nr.102/28.05.2021 privind 
aprobarea participă rii Judelului Ialomita in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European 
Local Energy Assistance si asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional(' Sud Muntenia in 
vederea realizdrii in cot-nun a proiectelor de investiţ ii de interes judeţ ean finantate prin program 
referitoare la portofoliul de proiecte care se vor implementa la nivelul judeţ ului Ialomita se modified 
si se inlocuieste cu Anexa nr.2 la prezenta hot ă reire. 

Art.IH Art.3(1) la Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomita nr.102/28.05.2021 privind 
aprobarea participă rii Judeţ ului Ialomita in cadrul pro gramului „South-Muntenia Energy Efficency 
for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — European 
Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia pentru Dezvollare Regional ă  Sud Muntenia `in 
vederea realiză rii in comun a proiectelor de investitii de interes judeţean finamate prin program se 
modified si va avea urm ă torul conţ inut: 

„Art.3(1) Se aprobă  valoarea totalei estimate' a proiectelor prevă zute la art.]) alin.2) in sumă  
de 321.474,49 euro cu TVA, din care contribu ţ ia proprie estimate' a Judetului lalomiţ a, în calitate de 
partener asocial; este în cuantum de 32.147,45 euro cu TVA, reprezent ă nd 10% din valoarea 
eligibilă  estimate' a proiectelor. " 

Art.IV Anexele nr. 1-2  foe parte integrantă  din prezenta holeirdre. 
Art.V Prin grija Secretarului General al Judepţ lui Ialomiţa, prezenta hotă ră re se va 

comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Investiţ ii i Servicii Publice i Directiei Buget 
Finame, Direcţ iei Achizi ţ ii i Patrimoniu ş i, spre stiing Agen ţ iei pentru Dezvoliare Regională  Sud 
Muntenia si Institutiei Prefectului — Judelul Ialomi ţ a, urmeind să  fie publicată  pe site-ul Consiliului 
Judetean Ialomiţ a, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretorul general judeplui lalomila 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr.1  a  Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 	 

Nr. 
crt. Localitatea 

Obiectivul de 
investiţ ii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină lţ ime 

Suprafaţ a 
modernizată  
(mP) 

Valoarea 
estimată  a 
investiţ iei 
(euro Cu  TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentaţ i 
ilor (euro cu 
TVA) 

Contribuţ ia Judeţ uItti 
Ialomiţ a de 10% (in 
cazul proiectelor 
proprii) la valoarea 
estimată  a 
documentaţ illor (euro Cu  

TVA) 

1 
Judeţ ul 
Ialomita 

Cantina 
Centrul de 
plasament nr. 
3 Slobozia 1972 social P+1 958 513.009,00 8.698,64 869,86 

2 
Judetul 
Ialomita 

Centrul de 
plasament nr. 
2, Slobozia 1998 social S+P+1 704 376.992,00 6.392,32 639,23 

TOTAL 890.001,00 15.109,12 1.509,10 



Anexa nr.2 la Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita 	 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim 
de 
ină ltime 

Suprafata 
modernizată  
(mp) 

Valoarea 
estimat ă  a 
investitiei 
(euro cu 
TVA) 

Valoarea 
estimat ă  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia 
Judetului 
ialomita de 5% 
la proiectele 
asociatilor, 10% 
(In cazul 
proiectelor 
proprii) la 
valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimat ă  a 
documentatiilor 
aferentă  
municipiilor 
oraş elor şi  
comunelor 
(euro cu TVA) 

1 
Judetul 
Ialomita 

Cantina Centrul 
de plasament 
nr. 3 Slobozia 

1972 social P+1 958,00 513.009,00 

8.698,64 

869,86 

2 
Judeţ ul 
Ialoinita 

Centrul de 
plasament nr. 2, 
Slobozia 

1998 social S-HP+1 704,00 316.800,00 6.392,32 639,23 

A 
TOTAL UAT 
JUDETUL 
IALOMITA 

1.662,00 829.809,00 15.090,96 1.509,10 

UAT 
Slobozia 

Liceul 
Tehnologic 
Alexandru roan 
Cuza Corp B 

1974 educaţ ie S+P+3 2.476,00 1.119.671,00 22.482,08 1.124,10 1.124,10 



2 
UAT 
Slobozia 

Colegiul 
National Mihai 
Vheazu 
Slobozia Corp 

1969 educaţ ie P+2 3.308,00 L517.250,00 30.036,64 1.501,83 1.501,83 

UAT 
Slobozia 

Clă dire Ş coala 
Gimnazială  Sf. 
Andrei 
Slobozia 

1963 educaţ ie S+P+1 3.885,00 1.512.609,00 35.275,80 1.763,79 1.763,79 

4 
UAT 
Slobozia 

Gră diniţ a cu 
program 
prelungit 
JUNIOR 

1972 educaţ ie P+1 2.310,00 1_044.582,00 20.974,80 1.048,74 1.048,74 

5 
UAT 
Slobozia 

Gră diniţa cu 
program 
prelungit 
PITICOT 

1976 educaţ ie P+1 2.135,00 965_447,00 19.385,80 969,29 969,29 

6 
UAT 
Slobozia 

Ş coala 
Gimnazială  nr. 
3 - Corp Cl/A 

1955 educaţ ie P+1 1.316,00 595.119,00 11.949,28 597,46 597,46 

7 
UAT 
S  lobozia 

Liceul de arte 
 Ionel Perlea - 
Corp A 

1985 educaţ ie P+2 954,00 510.867,00 8.662,32 433,12 433,12 

8 UAT Fete ş ti 

Clă dire Scoala 
Gimnazială  

. 
Dimrtrie 
Canternir 

1976 educaţ ie P+1 1.207,00 647.360,00 10.959,56 547,98 547,98 



UAT Fete ş ti 

Clă dire Ş coala 
Gimnazial ă  
„Dimitrie 
Cantemir"- 
Gră diniţa cu 
normal 

1895 educaţ ie S+P 950,00 429.590,00 8.626,00 431,30 431,30 

10 UAT Fete ş ti 

Clă dire Ş coala 
Genera lă  
„Aurel Vlaieu" 
Fete ş ti, Corp 1 

1959 educaţ ie S+P+2 2.967,00 447.440,00 26.940,36 1.347,02 1.347,02 

11 UAT Fete ş ti 

Clă dire Ş coala 
Genera lă  
„Aurel Vlaicu" 
Fetesti, Corp 2 

1978 educaţ ie P 517,00 234.430,00 4.694,36 234,72 234,72 

12 
UAT 
Ţă ndă rei 

Clă dire Sediu 
administraţ ie 
pub  lică  locală  

1997 adrninistrativ P+3 1.696,00 790.755,00 15.399,68 769,98 769,98 

13 UAT Albeş ti 
Sediu 
administrativ 
Albe ş ti 

1969 administrativ P 300,00 160.650,00 2.724,00 136,20 136,20 

14 UAT Balaciu 
. 

Clă dire Ş coală  
Giumazială  
„Arhimandrid 
Teofil" 
Comuna 
Balaciu 

1962 educaţ ie P+1E 1.225,00 431.077,50 11.123,00 556,15 556,15 

15 
UAT 
Bă rcă ne ş ti Sediu prim ă rie 1939 administrativ P+1 308,00 164.934,00 2.796,64 139,83 139,83 

16 UAT Bucu 
Ş coală  
Giţunazial ă  
Bucu Cl+C3 

1962 educaţ ie 
C1-1954 
C3-1970 

616,00 329.868,00 5.593,28 279,66 279,66 



17 
UAT 
Cosâmbesti 

Ş coala 

Generală  
Cosambe ş ti 
Corp 1 

1927 educaţ ie P 385,00 206.167,50 3.495,80 174,79 174,79 

18 
UAT 
Mă rculesti 

Gră diniţa 
Mă rculesti 

1977 educaţ ie P 340,00 182.070,00 3.087,20 154,36 154,36 

19 
UAT 
Moviliţa 

Clă dire 
Gră diniţă  

Moviliţa 

1980 educaţ ie P+1 614,00 328.797,00 5.575,12 278,76 278,76 

20 
UAT 
Platonesti 

Clă dire sediu 
primă rie 
Platonesti 

1995 administrativ P 265,00 141.907,50 2.406,20 120,31 120,31 

21 UAT Reviga 
Ş coala 
General ă  nr.2 

Reviga 

1966 educaţ ie P 495,00 265.072,50 4.494,60 224,73 224,73 

22 UAT Rosiori 

Ş coala 
Gimnazială  
Maica 
Dornnului 

19'70 educaţ ie P+1 1.280,00 578.816,00 11.622,40 581,12 581,12 

23 
UAT 
Să lcioara 

Sediu prim ă rie 
Să lcioara 

1968 administrativ P 283,50 151.814,25 2.574,18 128,71 128,71 

24 
UAT 
Să răţ eni 

$coala 
Gimnazială  
Să răţ eni - Corp 
Cl, C2 

1924 educaţ ie P 848,00 454.104,00 7.699,84 384,99 384,99 

25 UAT Să veni 
Clă dire sediu 
prirn ă rie 

1968 administrativ P 293,00 156.901,50 2.660,44 133,022 133,02 

26 
UAT 
Scanteia 

Centru de zi 
persoane 
defavorizate 
Santeia 

1930 administrativ P 358,00 191.709,00 3.250,64 162,532 162,53 



27 
UAT 
Stelnica 

Ş coala Primară . 
Stelnica 

1966 educaţ ie P 367,62 196.860,51 3.337,99 166,90 166,90 

28 UAT Sudi ţ i 

Scoala 
Ginmazial ă . 
Apostol 
D.Cu1ea- 
invăfă mănt 
primar si 
gimnazial 

1973 educaţ ie P+1E 1.709,00 915.169,50 15.517,72 775,89 775,89 

29 
UAT Valea 

. 	.. 
Ciorn 

Primă ria Valea 
Ciorii 

1977 administrativ P 334,56 179.156,88 3.037,80 151,89 151,89 

TOTAL 
PARTENERI 

33.742,68 14.850.195,64 306.383,53 15.319,18 15.319,18 

TOTAL 
(A+B) 

35.404,68 15.680.004,64 321.474,49 16.828,27 

TOTAL 
contributie 
10% 

32.147,45 
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Nr. 024-001942.26din  34'O1. 2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirlire privind modificarea Hot ă rdrii Consilialui Judetean Ialomita nr.102128.05.2021 

privind aprobarea partkip ă rii Judetului Ialornita in cadrul programului „South-Muntenia Energy 
Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA — 

European Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional?: Sud Muntenia 
in vederea realiarii în comun a prolectelor de investitii de interes judetean finantate prin program 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii se propune modificarea Hoteiră rii Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţa nr.102/28.05.2021 pentru aprobarea participă rii Judeţ ului lalomita in cadrul 
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in 
cadrul Program ului ELENA — European Local Energy Assistance si asocierea cu Agen ţ ia pentru 
Dezvoltare Regionalet Sud Muntenia in vederea realiz ă rii in coinin a proiectelor de investitii de interes 
judetean finanţ ate prin program avcind ca abjectly final renovarea clă dirilor publice din judetul Ialomiţ a 
in vederea cresterii eficienţ ei energetice a acestora. 

In luna decembrie 2021, a fast setnnat contractul cu nn. ELENA-2019-154, intre Banca 
Europeanei de Investilii (BE1) ş i Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  (ADR) — Sud Muntenia, aveind ca 
object implementarea pro iectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building 
Investment Program" (SMEE-PB), pane a schemei de finantare ELENA. 

Contractul  a intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2022 si se va desfă sura pe 
o perioadă  de 3 ani, intre 01.01.2022 si 31.12.2024. 

In conformitate cu Acordul de parteneriat Consiliul Judetean Ialomita a aprobat participarea 
Judetului lalomita, prin Consiliul Judelean Ialomita, in cadrul SMEE-PB, precum ş i co-finantarea 
cheltuielilor eligibile ş i neeligibile finantate prin program. 

Agentia de Dezvoliare Sud Muntenia a solicitat lista finale' a clă dirilor care vor intra  in 
Pro gramul de investitii ELENA (SMEE-PB pentru suprafata total ă  
de 35.549,00 mp cu in cost estimat de realizare a documentatillor tehn ice de 9,08 euro/mp, inclusiv 
TVA). 

intruceit portofoliul initial de pro iecte viza un num ă r mai mare de localită li ş i  o suprafaţă  
construită  propusă  pentru investi ţ ii mai mare fate' de suprafatei aprobată  a fost necesară  ajustarea 
acestor parametri, sens in care s-au modificat asocierile cu unită tile administrativ-teritoriale partenere. 

Pe cale de consecintă , este necesar să  Sc modifice şi prevederile Hotă reirii Consiliului Judeţ ean 
Ialomita nr.102728.05.2021 pentru aprobarea participă rii Judetului Ialomila in cadrul programului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regională  Sud Muntenia in vederea realizeirii in comun a proiectelor de investiţ ti de interes judelean 
finantate prin program, pentru a reflect(' situatia finale( a objective/or de investilii propuse valoarea 
necesară  estimate"' a finantă rii. 



Datele tehnjce ale modific ă rilor sunt detaliate in raportul directiei de specialjtate din cadrul 
Consiliului Judetean Ialon2ita. 

Constată nd că  sunt indeplinite condilijle de legalitate si de oportunitate, propun Consiljului 
Judepean Idloinita adoptarea hotă rdrii în forma si continutul prezentate in project. 

Consillul Jt de min ialomita 

111111 Ill III  0000071163 
II 
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Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 
Serviciul Management de Project Nr.

Qvfil,(7,4004e—S 	3/0/Moi,62, 

RAP ORT 
privind modificarea Hot ă ră rii C.11 nr. 102/28.05.2021privind aprobarea particip ă rii UAT Jude ţ ul 
ialomiţ a in cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 

Programme" final-gat in cadrul Programului ELENA- European Local Energy Assistance ş i 
asocierea 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 judelean finan ţ ate prin program 

Progratnul ELENA (European Local Energy Assistance) este implementat de Banca 
Europeana de Investitii în cadrul unui acord cu Comisia European ă . Programul ELENA a fost 
infiintat in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme jar in prezent este 
finanţ at din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare ş i Inovare. 
Avand in vedere adresa nr. 852/ADR SM din 14.01.2022 prin care am fost in ş tiintati c ă  in tuna 

decembrie a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca Europeana de Investitii 
(BEI)  i Agentia pentru Dezvoltare Regional6 (ADR) Sud-Muntenia, avand ca object implementarea 
proiectului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme", 

parte a schemei de finantare ELENA, este necesar ă  aprobarea particip ă rii UAT Jude ţ ul Ialomita 
in cadrul pro gramului sus men ţ ionat. 

Oportunitatea  i necesitatea investi ţ iei: 

În conforrnitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind efieienta energetic ă , 
incepand cu 2018, Romania are obligatia de a renova anual 3% din suprafetele construite 
de ţ inute sau oeupate de autorit ă tile publice. 

În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale 
Judetul Ialomi ţ a este renovarea fondului construit din perspectiva eficientei energetice ş i a 
riscului seismic in Romania, ineadrandu-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 eficient ă  
energetic ă  preeum ş i in Strategia naţ ională  de reducere a riscului seismic. 

Temeiul legal are in vedere urm ă toarea legislaţ ie naţ ională : 
• Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice, cu modifică rile  i complet ă rile ulterioare; 
• Hotă rarea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţ ie publică /acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

• Ordonanta de Urge* Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 



• 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 Romdnia cu modific ă rile ş i  

completă rile ulterioare.  
Avand  în vedere cele mai sus mentionate, se propune modificarea llot5rfirii  CB  nr.  

102/28.05.2021 privind aprobarea particip ă rii UAT Judeţ ul Ialomiţ a in cadrul programului 
"South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at 

rin Pro ramul ELENA- Euroi ean Local Enera Assistance si a ortofoliului de • roiecte 
din anexa atasat ă  raportului, precum si asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă   
Sud-Muntenia in vederea realiz ă rii u comun a proiectelor de investitii de interes jude ţ ean.  

Mentionă m că  valoarea total ă  estimată  a documenta ţ iilor tehnice (expertiza tehnick audit 

energetic, documenta ţ ie de avizare a luer ă rilor de interven ţ ie, verificarea proiectelor prin 
verificatori de proiect atestati) aferente portofoliului de proiecte care vor fi gestionate de c ă tre 

UAT Judetul Ialomita este de 321.474,49 euro cu TVA, din care contributia proprie estimat ă  a 

UAT Judetul Ialomi ţ a este in cuantum de 32.147.45 euro cu TVA, reprezentand 10% din 

valoarea eligibil ă  estimat ă  a proiectelor, din care va recupera suma de 15.319,18 euro cu TVA 

reprezentand contributia unit ăţ ilor administrativ teritoriale partenere in proiect. Diferen ţ a de 

16.828,27 euro at TVA reprezint ă  contribu ţ ia UAT judetul Ialomiţ a (5%) in calitate de lider de 

parteneriat ş i contributia de 10% pentru pro iectele proprii. 

‚Director executiv, 
1 Vlad Cristian 

intocmit, 
Carmen T ă nase 
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