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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea modific ării Hotăr'drii Consiliului Judetean lalomita nr. 114 din 07.08.2020
privind aprobarea realiză rii proiectului „Cregerea eficientei energetice a
Clădirii Centrului Cultural lonel Perlea" $i a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile
completările ulterioare
Consiliul Judetean lalomita,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 064'0A20.4,2din Me0 .2022 at Preşedintelui Consiliului
Juderean lalomita;
- prevederile Hotă rarii Consiliului Judetean lalomita nr.
din
.04.2022 privind
aprobarea devizului general actualizat, faza Documental -lei de Avizare a Lucr ărilor de lnterventie
(D.A.L.I,)— revizuit ă ş i a principal//or indicatori tehnico-economici actualizati la obiectivul de invest/ti
"Creşterea eficientei energetice a Cl ădirii Centrului Cultural lonel Perlea";
Examin and:
- Raportul nr. 1051.20.121/din /f.2 04' 2022 at Directiei lnvestitii şi Servicii Pub/ice;
Avizul nr.
din
2022 al Comisiei pen tru urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regionalei, protectia mediului şi turism;
Avizul nr.
din
2022 al Comisiei economico — financiare şi agricultură,
Tn conformitate Cu:
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 64 alin. (1) şi (3) din Legea nr, 24/2000 privind norm ele de tehnic ă legislativ ă
pentru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modificările şi cornpleteirile ulterioare;
- prevederile art. 45 şi art. 47 din Regulament de organizare ş i funclionare a Consiliului
Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu
modificările şi completeirile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modific ă rile şi completările ulterioare,

HOTARA5TE:

Art. I Art. 2 al Hot ă rdrii Consiliului Judetean lalomtta nr. 114 din 07.08.2020 privind
aprobarea realizbrii proiectului „Cre şterea eficientei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural lone/
Per/ea" şi a cheltuielilor legate de proiect, se modific ă i vor avea urm6torul cuprins:
" Art.2(1) Se aprob ă valoarea total6 a proiectului prev ăzut la art.1) în cuantum de
16.707.222,88 lei cu TVA.
(2) Se aprob6 valoarea total ă ellaibil6 a aroiectului prev ăzut la art.1) în cuantum de
13.885.324,36 lei cu TVA.
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(3) Se aprob ă contributia pro prie a Consiliului Judetean lalomito la finantarea proiectului, in
valoare de 3.099.605,02 lei, compusă din 277,706,50 lei, reprezentancl 2% din valoarea total ă
eligibilă a proiectului i 2.821.898,52 lei cheltuieli neeligibile. Asistenta financiar ă nerambursabild
solicitată este in sum ă de 13.607.617,86 lei.
(4) Consiliul Judetean lalomita se angajează să finanteze din bugetul judetului lalomita toate
costurile neeligibile si conexe aferente proiectului şi va asigura toate resursele financiare necesare
implementărli proiectului in conditiile ramburs ăriVdecontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
(5) Contributia Consiliului Judetean lalomito şi costurile neeligibile prev ăzute la alin. 1, 2 şi 3
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prev ăzut in anexa
care face parte integrant(' din
prezenta hotărăre."
Art. 11 Anexa nr. 1 a Hotărării Consiliului Judetean lalomita nr, 114 din 07.08.2020 privind
aprobarea realizarii proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural lone!
Perlea" şi a cheltuielilor legate de proiect, se modified şi se inlocuie ş te cu anexa care face parte
integrant ă din prezenta hot ăreire.
Art. 11 Prezenta hot ără re devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.111 Prin grija Secretarului General al Judetului
prezenta hot ărdre va fi
cornunicată directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean lalomita, lnstitutiei
Prefectului Judetul lalorni ţa, urm ănd a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean lalomita,
sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului",

PRE,S'EDINTE,

AVIZAT ,
Seeretarul General at Judelului Ialomita

MARIAN PAVEL

Adrian Robert IONESCU
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SURSE DE FINANŢARE A EROIECTULUI
NR. CRT.
I

SLIRSE DE FINANTARE
Valciarea rota& a cererii de finautare, din care :

a.

Valoarea toralanceligibin, inclusiv TVA aferent

2.821.898,52

la.

Valuated totala elisn14114, inclusiv TVA aferent

13.885.324,36

II

Contributia proprie, din care :
Conti-it:44a solicitantului la chchuieli cligibile , inclusiv TVA are-rent

3.099.605,02

a.
It.

Contribulia solicitantului la cheltuiell neelinibile, inclusiv TVA aferent

2.821.898,52
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ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAYIBURSAKIL Ă. SOLICITATĂ

13.607.617,86

16.707222,88

277.796,50

12-958-926,81
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotiirtire privind aprobarea modJk ării Hot ărârii Consilialui Judetean
Ialomiţa nr. 114 din 07.08.2020 aprobarea realiz ării proiectului „Cre şterea eficientei
energetice a Cleidirii Centrului Cultural lone! Perlea" şi a cheltuielilor legate de proiect

Prin projectul de hoteirăre supus dezbaterij plenului Consiliului Judelean Ialomiţct se
propune aprobarea aprobarea rnodcării Hotărării Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 114 din
07.08.2020 aprobarea realizării proiectului „Cresterea eficienţei energetjce a Clădirii
Centruluj Cultural Ionel Perlea" si a cheltuielilor legate de project.
Prin Hotărdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa sup usă dezbaterii plenului Consiliului
aprobării in luna aprilie 2022, s-a actualizat devizul general al proiectuluj „Cre„sterea
eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea" , conform propunerii
proi ectantului, ur mare a cresterii costurilor materialelor de. construcţii şi carburanţilor.
Astfel, se irnpune modificarea corespunzătoare a cheltuielilor legate de project,
respectiv a cheltuielilor neeligibile.
În raportul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice sunt prezentate datele privind
eheltuielile legate de implernentarea proiectului ipropuse spre aprobare.
În confortnjtate Cu dispoziţiile Legit nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificeirile şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa aprobă cheltuielile pen tru
lucrările de investiţii de interes judeţean, in limitele si in condi ţille legii.
Constatănd că sunt indeplinite condifide de necesitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialorniţa adoptarea hotărării in forma si conţinutul prezent ate
in project.
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RAPORT
la proiectul de hot ărdre privind modificarea Hot ărăxii CJI nr.114 din 07.08.2020 privind
aprobarea realiz ării proiectului „Cresterea efieien ţei energetiee a clădirii Centrului Cultural
"Ionel Perlea" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ările si completă rile ulterioare
În cadrul „Strategiei in domeniul eficien ţei energetice a Jude ţului Ialomiţa pentru
perioada 2016-2020", a fost prevazut obiectivul de investi ţii cu titlul „Cresterea eficientei
energetice a elădirii Centrului Cultural "Ionel Perlea".

Consiliul Judeţean Ialomita, a identificat ca surs ă de finanţare pentru acest obiectiv de
investiţii Programul Operalional Regional 2014- 2020, Axa de finantare 3 Sprijinirea tranzi ţiei
edtre o economic cu emisii se ăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficien ţei
energetice, a gestion ării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cl ădirile publice, si în sectorul locuin ţelor, Operaţiunea B
Cl ădiri Publice.
Cerinţele i prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apeluIui de proiecte cu titlul P0R12020/313.1/B/2/NE, SE, SM pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, prev ă d necesitat ea adopt ării unei hotărari
a Consiliului Judetean prin care s ă Be aprobate cheituielile aferente realiz ării proiectului.
Ţinănd writ de evoluţia preţurilor la materialele de construc ţii, carburanti, energie
electric ă şi in urma discuţiilor cu proiectantul SC Exquisite Design&Arhitecture SRL, UAT
Judeţul Ialomiţa in calitate de beneficiar al Contractului de Finan ţare nr.7600 din 02.03.2022, a
hotărat necesară actualizarea devizului general al proiectului „Cresterea eficientei energetice a
Clădirii Centrului Cultural „Iona Perlea", pentru ea vaioarea luer ărilor de construcţii-montaj,
s ă Be at mai realisti pentru a putea fi realizate in totalitate lucr ările prevăzute in
documentaţie, în condiţii de calitate corespunz ătoare.
În urma actualiz ării devizului general al proiectului faza DALI, au rezultat urm ătoarele:
Valoarea total ă a proieetului, inclusiv TVA este de : 16.707.222,88 lei
Valoarea total ă eligibill, inelusiv TVA aferent: 13.885.324,36 lei
Valoarea total ă neeligibil ă, inclusiv TVA este de: 2.821.898,52 lei
ConsIlluiJudeteanlaiomita
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Valoarea contributiei proprii, inclusiv TVA este de : 3.099.605,02 lei
Asistentrt financial-A nerambursabilrt solicitatA: 13.607.617,86 lei

În raport Cu valorile detaliate mai sus, se va aetualiza anexa 1 din Hotărarea Consiliului
Judetean nr. 114 1 07.08.2020, cu modific ările i completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristian Vlad

Sef Serviciu
Mariana Stanciu
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