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PROIECT DE 110TIRARE 
pentru modificarea qi completarea llot ă tă rii Consiliului Judetean Ialornita nr.102/28.05.2021 
privind aprobarea particip ă rii Judetului Ialomita în cadrul programului „South-Muntenia 

Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in cadrul Programidui 
ELENA — European Local Energy Assistance §i asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare 

Regional ă  Sud Muntenia in vederea realiz ă rii în comun a proiectelor de investitii de interes 
judetean finantate prin program, cu modific ă rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a, 
Avă nd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. .23#6 	/2022 - 	din V.5—.09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, 

Examindnd: 
adresa Agenţ iei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia nr. 13993/25.08.2022; 
- Hotă ră rea Consiliului local B ă rcă neş ti nr. 63/31,082022 i Hot ă rdrea Consiliului local 

Reviga nr. 46/31.08.2022, prin care s-au modificat hot ă rarile initiale privind asocierea unit ă tilor 
administrativ teritoriale cu Judetul Ialomita in vederea particip ă rii in cadrul programului „South-
Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy Assistance; 

- Raportul de specialitate nr.  3 AA /2022 - ti  din  05-   .09.2022 al Directiei Investitii ş i 
Servicii Publice; 

-Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.09.2022 al Comisiei economico-financiare si 
agrieultură ; 

-Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protecţ ia mediului ş i urbanism; 

În conformitate cu: 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modific ă rile ş i 

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

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

- prevederile Hot ă rdrii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonan ţ ei de urgent ă  a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea fmanciar ă  
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind aehizitiile publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Hot ă rkii Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public ă /acordului-cadra din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

prevederile art. 173 aim. (1) lit. e) ş i aim. (7) lit, a), din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 

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

prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 46/30.03.2021, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge*. a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
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HOT Ă RLYTE: 

Art.I Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita m-.I 02/28.05.2021 privind aprobarea 
particip ă rii Judeţ ului Ialomiţ a in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" finan ţ at in eadrul Programului ELENA — European Local Energy 
Assistance si asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia in vederea realizdrii in 
comun a proiectelor de investi ţ ii de interes jude ţ ean finanţ ate prin program, se modified dup ă  cum 
urmeazd: 

I) la artieolul I), alineatul (1) si Anexa nr.1 (cuprinzdnd obiectivele de investitii proprii ale 
judetului Ialomita, ciliate in administrarea Consiliului Judetean 1alornita) se abrogă ; 

2) Anexa m-. 2 (cuprinză nd obiectivele de investitii care se vor implementa la nivelul judetului 
lalornita) se modified., se renumeroteaz ă  si se inlocuieste Cu anexa nr.1 care face parte integrant ă  din 
prezenta hotă rare. 

3) la articolul 3), alineatul (1) se modified si va avea urm ă tonll euprins 

"Art.3(1) Se aprobă  valoarea totală  estimatei a proiectelor prevă zute In art.1) în sumei de 
316.771,05 euro cu TVA, din care contributia proprie estimat ă  a Judetului Ialomita, in calitate de 
partener asociat, este in cuantum de 31.677,11 euro cu TVA, reprezentad 10% din vcdoarea 
eligibilă  estimată  a proiectelor," 

Art.II flotă rărea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.102128.05.2021 privind aprobarea 
particip ă rii Judeţ ului Ialomi ţ a 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 Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional d Sud Muntenia in vederea realiz ă rii in 
comun a proiectelor de investifi de interes jude ţ ean finan ţ ate prin program, se completeaz ă  dup ă  cum 
urmeaz ă : 

I) la articolul 1), dupd alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), care va avea urm ă tonil 
euprins: 

"Art.1(3) Se aprobei portofoliul de proiecte aflate în rezervei in nivelul judetului Lalomita in 
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finantat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance, prev ăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă  din prezenta hoteireire." 

Art.HI Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rare se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Direc ţ iei Investiţ ii si Servicii Publice, Direc ţ iei Bilge Finanţ e, 
Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu ş i, spre stiinţ d, Agenţ iei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia 
si Instituţ iei Prefeetalui — Jude ţul Ialomiţ a, urmând să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a, sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE'$ED1NTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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Anexa  1 	la Hotă rdrea Consiliului Judetean lalornita nr. 	 

Nr. 
crt. 

Localitatea Obiectivul de 
. 	. 	.. 
Invest-4n 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructmii 

Regim 
de , 	_ 	. malţ ime 

Suprafata ' modernizat , 
a (mp) 

Valoarea . „. estimata a . . . . investiţ m 
(euro cu TVA) 

Valoarea 
estimata a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contribuţ ia 
Judetului 
1alomiţ a de 5% 
la proiectele 
asociaţ ilor, 10% 
(in cazul 
proiectelor 
proprii) la 
valoarea 
estimata a .. 
documentatulor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 
5% la valoarea 
estimata a 
documentaţ iilor 
aferentA 
Municipfflor 
oraş elor şi  
comunelor 
(euro cm TVA) 

1 

_ 

UAT 
Slobozia  

Lieeul 
Tehnologie 
Alexandra loan  
Cuza Corp B 

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

2 
UAT 
Slobozia 

uoiegan 
National Mihai 
Viteazu 
Slobozia Corp 

1969 educatie P+2 3.308,00 1.51'7.250,00 30.036,64 1.501,83 1.501,83 

3 
UAT 
Slobozia 

Clă dire Ş coala 
 Gimnaziald SE 
Andrei Slobozia 

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



4 
UAT 
Slobozia 

Gră dinita cu 
program 
prelungit 
JUNIOR 

1972 educatie P+1 2310,00 1.044.582,00 20.974,80 1.048,74 1.048,74 

5 
UAT 
Slobozia 

Gră dinita cu 
program 
prelungit 
PITICOT 

1976 educatie 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 educatie P+1 1.316,00 595.119,00 11.949,28 597,46 597,46 

7 
UAT 
Slobozia 

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 Ş coala 
Gimnazială  

. 	. 	. 
Dnuttne 
Cantemir 

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

9 UAT Fete ş ti 

Clă dire Ş coala 
Gimnazială  
Dimitrie 

" 	. 
Cantemn"- 
Gră dinita 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 dirc Ş coala 
General ă  Aurel 

. 	" 	. 
Vlaacu" Fetest, 
Corp 1 	' 

1959 educatie 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 
Genera16. Aurel 

. 	" 	. 
Vlatcu" Fete ş t, 
Corp 2 

1978 educatie P 517,00 234.430,00 4.694,36 234,72 234,72 

12 
UAT 

Ţă ndă rei 

Clă dire Sediu 

administratie 
publică  locală  

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

13 UAT Albeş ti 
Sediu 
ad rrkstrativ 
Albeş ti 

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

14 UAT Balaciu 

Clă dire Ş coală  
Ginanazială . 
„Arhirnandrid 

Teofir Comuna 
Balaciu 

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

15 
UAT 
B ă rc ăneş ti Sediu prim6rie 

1939 administrativ P+1 308,00 164.934,00 2.796,64 139,83 139,83 

16 
UAT 
B ă rcă nesti 

' 

Ş coala 
Gimnazială  
B ă re ă ne ş ti- corp 

B 

1970 educatie 1 E 722,00 386.631,00 6.555,76 327,79 327,79 

17 UAT Bucu 
Ş coală  
Girrmazială  
Bucu Cl+C3 

1962 educatie 
C1-1954 
C3-1970 

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

18 
UAT 
Cosă mbeş ti 

Ş coala General ă  
Cosă mbeş ti 
Corp 1 

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

19 
UAT 

Mă rcule ş ti 
Gră dinita 

Mă rcule ş ti 
1977 educatie P 340,00 182.070,00 3.087,20 154,36 154,36 



20 
UAT 
Moviliţa 

Clă dire 
Gră diniţă  
Moviliţ a 

1980 educaţ ie P+1 614,00 328_797,00 5.575,12 278,76 278,76 

21 
UAT 
Platone ş ti  

Clă dire sediu 
primă rie 
Platone ş ti 

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

22 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 

23 UAT ReViga 
Ş coala Generală  
nr.1 Reviga 

1937 educaţ ie P 422,00 225.981,00 3.831,76 191,59 191,59 

24 UAT Roş iori 

Ş coala 
Girrmazial ă  
Maiea 
Domnului 

1970 educaţ ie P+1 1.280,00 578.816,00 11.622,40 581,12 581,12 

25 
UAT 
S ă lcioara 

Sediu primă rie 
S ă lcioara 

1968 administrativ P 283,50 151.814,25 2_574,18 128,71 128,71 

26 
UAT 
S ă răţ eni 

Ş coala 
Gimnazială  
S ă răţ eni - Corp 
Cl, C2 

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

27 UAT S ă veni 
Clă dire sediu 
primă rie 

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

28 
UAT 
Scă nteia 

Centru de zi 
persoane 
defavorizate 
Seă nteia 

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

29 UAT Steinica 
Ş coa1a Primară  
Stelnica 

1966 educaţ ie P 367,62 196.860,51 3_337,99 166,90 166,90 



30 UAT Suditi 

Ş eoala 
Gimnaziald 
Apostol 
D.Culea- 
invă tarnant 
primal-  ş i 
gimnazial 

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

31 
UAT Valea 
Ciorii 

Primă ria Valea 
Ciorii 

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

TOTAL 
PARTENERI 

34.886,68 15.462.807,64 316.771,05 15.838,55 15.838,55 

TOTAL 
contribuţ ie 

10% 

31.677,11 31.677,11 



Lista de rezerva 

Anexa nr. 	ia Hotă rarea nr. 

   

      

JUDETUL IALOMITA- PORTOFOLIUL DE PROIECTE  ÎN  REZERVX PENTRU PROGRAMUL SOUTH- MUNTENIA ENERGY ELIIICENCY FOR PUBLIC BUILDINGS 
INVESTEMENT 

Nr. 
Crt 

UAT Denumire Obieetiv de Investitii Suprafaţă  ( nip) 

Valoarea estimat ă  a 
investitiei 

-euro- 
inelusiv TVA 

Cheltuieli estimate 
pentru pregatirea 
doeumentatiilor 

tebnico- econoinice 
-euro- 

inelusiv TVA 

Fete ş ti Clă dire Liceu Telmologic "ANGELL SAL1GNY" corp 2 3.594,00 1.625.206,80 32.633,52 

2 
Fierbinţ i-Targ 

Clă dire Ş coala Fierbinţ ii  de Jos 516,00 276.318,00 4.685,28 

3 Gheorgbe Doja Clă dire Gră diniM Gheorghe Doja 594,00 318.087,00 5393,52 

4 Mihail Kog ă lniceanu Clă dire Gră diniţă  cu Program Prelunt Mihail Kogă lniceanu 366,00 195.993,00 3.323,28 

5 Tă ndă rei 
Clă dire Scoala gimnaziala Spiru Haret Tandarei 1.219,00 551.231,80 11.068,52 

Clă dire Liceul Teoretic Tandarei 2.316,00 1.047.295,20 71.079,78 

TOTAL 8.605 4.014.131,80 78.133,40 

Pagin ă  1 



ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

 

MsinVIS.rof CISP Podia rattlon 

 

 

-1  RIn SIMTEX 0 

 

0011TIMP MANACWMEIrrtYS/Fili 
Iso  9001 

'Tel.: 0243 230200 
Fax 0243 230250 Slobozia - Piata Revoluiiei Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  
e-mail: ci- Wcienet.ro 

PREŞEDINTE 

 

I 	din (3,S'' .09.2022 

     

2o22 -G 
REFERAT DE APR OBARE 

la proiectul de hoteirdre pentru modificarea i completarea Hot ă rârii Consiliului Jude/can Ialomi ţ a 
nr.102/28.05.2021 privind aprobarea particip ă rii Judetului Ialomila în cadrul program ului „South- 

Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finaMat in cadrul 
Programului ELENA - European Local Energy Assistance , ş i asocierea cu Agenfia pentru Dezvoltare 
Regionalii Sud Muntenia în vederea realietrii in comun a proiectelor de investifii de interes judelean 

finantate prin program, cu tnodificarile ulterioare 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune rnodificarea ş i completarea Hotă ră rii 
Consiliului Judetean Ialomita nr.102/28.05.2021 pentru aprobarea participă rii Judetului Ialornita in cadrul 
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat in 
cadrul Pro gramului ELENA - European Local Energy Assistance si asocierea cu Agentia pentru 
Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia in vederea realiză rii in comun a proiectelor de investitii de interes 
judelean finantate prin program avand ca obiectiv final renovarea clă dirilor publice din judetul Ialornita in 
vederea cresterii eficientei energetice a acestora, cu modifică rile ulterioare. 

In tuna decernbrie 2021, a fast sernnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca Europeand 
de Investitii (BEI) si Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  (ADR) - Sud Muntenia, avdnd ca obiect 
irnplementarea proiectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment 
Program" (SMEE-PB), parte a schemei de finantare ELENA. Con tractul a intrat in vigoare incep ă nd cu 
data de 01.01.2022 si se va desfă sura pe o perioaciă  de 3 ani, hare 01.01.2022 si 31,12.2024. 

În conformitate cu Acordul de parteneriat Consiliul Judetean Ialomita a aprobat participarea 
Judetului Ialomîţa, prin Consiliul Judetean Ialornita, in cadrul SMEE-PB, co-linantarea cheltuielilor 
eligi bile ş i neeligibile finantate prin program, preaun si lista finală  a clă dirilor care vor intra in 
Programul de investitii ELENA. Prin hot ă rdrea Consiliului Judekan Ialomita nr. 15/01.02.2022 

Ulterior, la data de 25 august 2022, Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia a comunicat Consiliului 
Judelean lalomita că  Centrele de Plasament nr. 2 si 3 Slobozia, proprietatea Judetului Ialomita, nu sunt 
eligibile la finankare, urmand a fi inlocuite. in urma consultă rii celorlalti beneficiari din judet, cek dou ă  
imobile vor fi inlocuite cu Scoala Gimnazialei de la B ă rcă nesti ş i Scoala Girnnazială  nr.1 de la Reviga. De 
asemenea, prin proiectul de hotă ră re se propune aprobarea unei liste de rezervei care cuprinde potentiale 
/mobile din judet cc pot beneficia de finantare în cadrul prograrnului ELENA. 

Pe cale de consecing este necesar să  se modifice i prevederik Hot ă rdrii Consiliului Judekan 
Ialomita nr.102/28.05.2021 pentru aprobarea participă rii Judetului lalomila in cadrul pro gramului 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul 
Pro gramului ELENA - European Local Energy Assistance $i asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regională  Sud Muntenia in vederea realiză rii in comm a proiectelor de investitii de interes Jude/can 
finantate prin program, pentru a reflecta situatia finală  a objective/or de investitii propuse ş i valoarea 
necesară  estimată  a finant &H. 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialorniţ a ac/op/area hotă ră rii înforma ş i continutul prezentate in proiect. 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Teh. : Dogaru IuUan 
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Directia Investitii  i Servicii Publice 
Serviciul Management de Project ş i Investitii Nr• 2312 	1../ 	QV 

RAP ORT 
privind modificarea completarea Hot ă ră rii CJI nr. 102128.05.2021 privind aprobarea particip ă rii 

UAT Judetul Ialomita in cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA- European Local Energy 
Assistance ş i asocierea cu Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia in vederea realiz ă rii 

în  comun a proiectelor de investitii de interes judetean finanfate prin program 

Programal ELENA (European Local Energy Assistance) este implementat de Banca 
Europeana de Investitii in cadnil unui acord cu Comisia European ă . Programul ELENA a fast 
infiin ţ at in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme iar in prezent este 
finan ţ 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 tiinţ aţ i că  
in luna decembrie a fost sernnat contractul CU nr. ELENA-2019-154, intre Banca Europeana de 
Investitii (BET) ş i Agentia pentru Dezvoltare Regional ă . (ADR) Sud-Muntenia, avand ca object 
implementarea proiectului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme", parte a schemei de finan ţ are ELENA, este necesar ă  aprobarea particip ă rii UAT 
Judeţ ul lalomi ţ a in cadrul programului sus men ţ ionat. 

Oportunitatea ş i necesitatea investi ţ iei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficien ţ a energetic ă , 
incepand cu 2018, Romania are obliga ţ ia de a renova anual 3% din suprafe ţ ele construite 
deţ inute sau ocupate de autorit ăţ ile publice. 

În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale 
Judeţ ul Ialomiţ a este renovarea fondului construit din perspectiva eficien ţ ei energetice ş i a 
riscului seismic in Romania, incadrandu-se astfel în obiectivele Strategiei na ţ ionale de renovare 
pe termen lung ş i transformarea treptat ă  intr-un pare imobiliar cu un nivel ridicat de eficien ţă  
energetic ă  precum ş i in Strategia na ţ ională  de reducere a riscului seismic. 

Avă nd in vedere: 
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,  Cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 
• Hotă rarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

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

• Ordonanţ a de Urge* Nr. 5772019 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 Romania, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare.  

• Comunică rile Unit ă tilor Administartiv Teritoriale Fete ş ti, Ţă ndă rei, Mihail 
Kogalniceanu, Gheorghe Doja, Fierbinti Targ, referitoare la cl ă diri publice care 
indeplinesc condi ţ iile de eligibilitate pentru obtinerea finant ă rii prin Programul ELENA 
(European Local Energy Assistance) 

Potrivit celor mai sus men ţ ionate, se propun urm ă toarele: 
• abrogarea Anexei nr.I a Hot ă rarii CR nr. 102/28.05.2021; 
• modificarea Anexei nr. 2 a Hot ă ră rii 	nr. 102128.05.2021 privind aprobarea particip ă rii 

UAT Jude ţ ul Ialomiţ a in cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for 
Public Buildings Investment Programme" finantat prin Programul ELENA-
European Local Energy Assistance si a portofoliului de proiecte din anexa atasat ă  
raportului, precum ş i asocierea cu Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-
Muntenia in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor de investitii de interes 
jude ţ ean, respectiv inlocuirea acestela cu Anexa din prezentul raport. 

• aprobarea Anexei nr.3 cu portofoliul de ciă diri care reprezint ă  1ista de rezerv ă  a cl ă dirilor 
publice din Jude ţ ui Ialomita care indeplinesc condi ţ ine de eligibilitate, in situa ţ ia in care 
ADR Sud Muntenia identific ă  disponibilită ti suplimentare de includere in procedura 
derulată , privind achizi ţ ia serviciilor de audit energetic, expertiz ă  tehnic ă  structural ş i 
elaborare DAL1. 

Mentionă m eă  valoarea total ă  estimată  a documentatiilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit 
energetic, docurnentatie de avizare a luer ă rilor de interven ţ ie, verificarea proiectelor prin 
verificatori de proiect atesta ţ i) aferente portofoliului de proieete care vor fi gestionate de c ă tre 
UAT Jude ţul Ialomita este de 316.771,05 euro cu TVA, din care contribu ţ ia proprie estimat ă  a 
UAT Judeţ ul Ialomi ţ a este in cuantum de 31.677,11 euro cu TVA, reprezentand 10% din 
valoarea eligibil ă  estimată  a proiectelor, din care va recupera suma de 15.838,55 euro cu TVA 
reprezent ă nd contribuţ ia unit ă tilor administrativ teritoriale partenere in proiect. 

Ş EF SERVICIU, 
STANCIU MARIANA 

intoc 
Ilie An 	ilia 
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