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Siobozia Piata Revolutiel Nr. 1

PROIECT DE HOTARARE NR:
privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliuluiiude ţean lalomita nr. 118/07.08.2020
privind aprobarea realizării proiectului „Creş terea eficientei energetice a
Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3" şi a cheituielllor legate de proiect
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/
2022$ din Of
2022 al Preşedintelui
Consiliului Judetean
Examineind:
- Raportul de specialitate nr. -22 ,624(
/2022
din
05 09
2022 at Directiei
In
şi Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
/2022
din
.2022 al Comisiel pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectla medjului ş i turism;
- Avizul nr.
/2022
din
.2022 al Comisiei economico —
fin anciare şi agricultură,
- Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomito nr.
2022 privind aprobarea
devizului general actualizat şi a principaljlor indicaton tehnico-economici faza Project Tehnic,
pentru proiectul „Cre ş terea eficientei energetice a Clă dirii Administrative din strada R ăzoare
nr.3", COD SMIS 140202.
Hotără rea Consiliului Judetean lalomito nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realiz ării
prolectului „Cre ş terea eficientei energetice a Clădirii administrative din strada R ăzoare nr.3" i a
cheltuielilor legate de project;
- Contractul de finantare nr. 7181 din 08.10.2021 pentru implementarea projectului
„Creş terea eficientei energetice a Cl ădirii Administrative din strada R ăzoare nr.3"
În conformjtate Cu:
- prevederile Ghidului solicitantului pen tru axa prioritară 3-Spnjinirea tranzitlei c ă tre
economie cu emisji scăzute de carbon, Prjoritatea de investitli 3.1-Sprijinirea eficjentei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utiliză rii energiej din surse regenerabile in
infrastructurile pub/ice, inclusiv în cl ădirile publjce, şi in sectorul locuintelor, Operatiunea
B Clădiri Pub/ice în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanto de Urgen(6 a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările ş i cornpletă rile ulterioare;
- prevederjle Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificările şi
cornpletările ulterjoare;
- prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă legislativă
pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modific ările şi cornpletările ulterjoare;
- prevederile art. 45 şi art. 47 din Regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului
Judetean lalomita, aprobat prin Hotăr6rea Consiljului Judetean Ialomito nr. 46 din 30.03.2021,
cu modific ările şi cornpletă rile ulterioare,

Y:

'

Cod

-07-06, Ed.2vers.0

În temejul art. 196 On. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul acIministrativ, cu modific ările 51 completă rile ulterioare,
HOTARAŞTE:
Art.1 Art. 2 al Hot ărării Consiliului Judetean lalomita nr. 118/07.08.2020 privincl
aprobarea realizării proiectului „Cresterea eficientei energetice a Cl ădirii Administrative din
strada Răzoare nr.3" si a cheltuieljlor legate de project, se modific ă si va avea urm ă torul cuprins:
„Art.2 (1) Se aprob ă valoarea totală a proiectului prev ăzut la art.1) in cuan turn de
5.432396,49 lei cu TVA.
(2) Se aprob ă voloarea totală eligibilă a projectului prevăzut la art.1) in cuantum de
4.326.210,06 lei cu TVA.
(3) Se aprobă contribu ţia proprje a Consi!lulu/ Judetean lalomi ţa la finan ţarea proiectului,
în valoare de 1.192.710,62 lei cu T.V.A., compus ă din 86.524,20 lei cu T.V.A. , reprezentand 2%
din valoarea toted eligibil ă a proiectului si 1.106.186,42 lei cu T.V.A. cheltujeli neeligibjle.
Asistenta fin anciară nerambursabil ă solicitată este in sum' de 4.239.685,86 lei cu T.V.A..
(4) Consiljul Jude ţeon lalomi ţa se angajează să finanteze din bugetul jude ţului lalomita
toate costurile neeligibile i conexe aferente proiectului i va asigura toate resursele fin anciare
necesare implement ă rii proiectului in conditille ramburs ării/decont ă rli ulterioare a cheltujelilor
din instrumente structurale.
(5) Contributia Consiliului Judetean lalomita i costurile neeligibile prev ăzute la aljn. 1,2 sj
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prev ăzut in anexa nr. 1 care face parte integrant ă
din prezenta hotă rare."

Art. II Anexele nr.1 sj nr.2 ale HotarOrii Consillului Jude ţean Ialomiţa nr. 118/07.08.2020
privind oprobareo realiz ării proiectului „Cresterea eficientei energetice a Cl ădirii administrative
din strada Răzoare nr.3" i a cheltuielilor legate de project, se moclific ă si se inlocuiesc cu
anexele nr. 1.si nr.2 care fac parte integrant ă din prezenta hotărare;
Art. ill Se imputerniceste damn u/ Pavel Marion, Presedintele Consiliului Judetean lalomita
să semneze, documentatia aferentă projectului, prev ăzut lo art I, in situatiile mentionate de
Ghidul Solicitantului, precum si Declara ţia de angajament prevăzută in anexa nr. 2 care face
porte integrantă din prezenta hotăr6 re.
Art. IV Prezenta hotă ttre devjne obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ării.
Art. V Prin grija Secretarului General al lude ţului lalomita, prezenta hotă râre se va
comunica directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiljului luderean lalomi ţa, Institutiei
Prefectului - ludetul urmand fi publicat ă pe site-ul Consiliului lude ţean lalomiţa.

PRE5EDINTE,
Avizat,

MARIAN PAVEL

Nr.
Adoptata la Slabozia
Astăzi

Secretarul General al Judetului lalomita
Adrian Robert IONESCU
ficl/Oc
I.L
3 ex.
Cod FP -07-06, Ec1.2vers.0

Anexa nr. 1

la Hotărdrea ConsiIiuki Judetean Ialomiţa
nr.
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Anexa tir• 2

in Hotărarea Consilkilui Judetean Iaiorniţa
nr.
din
2022

Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritar ă 3: Sprijinirea tranzitlei c ătre o econornie cu emisii sc ă zute de carbon

Prioritatea de invest4ii 11 - Sprijinirea eficientei energetice, a
gestion ă rii inteligente a energiei si a utiliz ării energiei din surse
regenerabile în nfrastructurile pubtice, inclusiv în cldirile
publice, i în sectorul locuintelor
Operatiunea B - Cl ă dirf publice

Ghtdul Saticitantuiui, CondiVi specifice de accesare a foridurilor tn cadrut apelutuf de prafecto cu titlul P0R/2020/313.I/B/2/NE,SE,SM
Mode1C

Declaratie de angajament
Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului

Subsemnatul PAVEL MARIAN, CNP
1, posesor at a seria
, nr.
de SPCLEP Slobozia, in catitate de reprezentant legal at UAT Judetul lalomita,

, eliberat ă

Solicitant de finanţare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a Cl ădirii Administrative
din strada Răzoare nr. 3" pentru care am depus prezenta Cerere de finantare

Mă angajez c Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul latomita
Să asigure contributia proprie 86.524,20 lei, reprezent ă nd 2,00% din valoarea total ă eligibil ă a
proiectului, conform cererii de finantare,
▪

Să finanteze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform
Acordului de parteneriat)

•

Să asigure resursele financiare necesare implement ă rii optirne ale proiectului in condi ţiile
ramburs ării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

•

SA prezinte, la momentul contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectului in conformitate
cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice i financiare in care s ă se mentioneze
sumele ce impiic ă contributia solicitantului ta cheltuieli eligible şi neeligibile aferente
proiectului,

▪

Să menţin ă proprietatea/administrarea fadlit ătitor construite/ modernizate/ reabilitate /
amenajate/ extinse (uncle este cazul), a bunurilor achizi ţionate şi natura activit ăţii pentru
care s-a acordat finan ţare şi să nu ipotecheze, cu exceptia situatillor prev ăzute in
contractul de finantare, pe o perioad ă de cel pu ţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea pl ăţii
finale in cadrul contractului de finan ţare,
In cazul in care va primi finan ţare din POR 2014-2020 pentru investitii in infrastructur ă
trebuie ca pe perioada de durabilitate s ă :
O
O
O

să men ţin ă investi ţia realizat ă (asigură nd mentenan ţa şi serviciile asociate
necesare);
să nu realizeze o modificare asupra calit ăţii de proprietar/administrator at
infrastructurii, dec ăt in conditiile prevăzute in contractut de finantare;
să nu realizeze o modificare substantial care afecteaz ă natura, obiectivele sau
conditiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor initiate ale
investi ţiei.

Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranzitiei c ătre o economie cu emisii sc ăzute de carbon
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a
gestion ă rii inteligente a energiei şi a utiliz ă rii energiei din surse
regenerabile in infrastructurite publice, inclusiv in ci ădirile
publice, si n sectorul locuintelor
Operatiunea B - Crădiri publice

Ghidut Solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apeluiui de proiecte cu titkd P0R/2020/3/3.1/13/2/NE,5E,5M
Model_C

▪

Să respecte, pe durata preg ătirii şi implement ă rii proiectului, prevederite tegista ţiel
comunitare şi nationale In domeniut dezvolt ă rii durabile, egatitătii de şanse şi
nediscrimin ădi ş egatităţii de gen.

•

Să asigure accesibilizarea corespunz ătoare a spatiului/spatiitor object at proiectului, prin
mentionarea In cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului
tehnic, respectarea prevederilor nationale şi europene aplicabite in vigoarel.

•

Să se asigure Cu privire la preluarea şi respectarea recomand ă rilor din cadrut raportului de
audit energetic in etapele urm ă toare de proiectare şi executare ate proiectului, in vederea
realizării performan ţelor energetice minime impuse de legislatia na ţională şi european ă
aplicabilă , în vigoare 2 .

▪

Să respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urm ătoarele condi ţii:
o

să nu se afle in stare de faliment

o

să nu fie in dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR.
651/2014 at COMISIE1 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piata intern ă în aplicarea articotetor 107 şi 108 din tratat.

O

să nu fi fost g ăsit vinovat, printr-o hot ă tire judec ătoreasc ă definitivă , pentru
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare ob ţinerea şi utilizarea fondurilor
europene ş i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in confonrnitate
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, Cu modific ă rile şi
completă rile utterioare.

Reglement ările europene şi nationale relevante incidente:

•
▪

2

Reglement ările europene ş i nationale relevante incidente:

•
•

•

2

art. 7 at Regulamentului (UE) nr. 130312013 at parlamentului european si at consiliutui din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionat ă, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricot pentru dezvoltare rural ă si Fandut european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum şi de stabilire a unor dispozitii generate privind Fondut european de dezvoltare regionai ă ,
Fondul social european, Fondul de coeziune i Fonclut european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a
Regularnentuiui (CE) nr. 1083/2006 at Consiliului,
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilit ăţi, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare,
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ă rii
tehnice "Normativ privind adaptarea cl ădiriior civile şi spaţ iului urban la nevoile individuate ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

Directiva 2010/31 /UE a Parlamentului European si a ConsiNului din 19 mai 2010 privind performanta energetic ă a
cI ă dirilor,
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienta energetic ă ,
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de cornpletare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind performanta energetic ă a cl ădirilor prin stabitirea unui cadru metodologic comparativ do caIcul
at nivelurilor optime, din punctul de vedere at costurilor, ate cerintelor minime de performant ă energetic ă a
clă dirilor şi a elementelor acestora,
Legea 372/2005 privind performanta energetic ă a cl ădirilor şi legislatia subsecvent ă, inclusiv Ordinul nr. 3.152 din
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control at statului cu privire la aplicarea unitar ă a prevederilor
legate privind performanta energetic ă a cl ă dirilor şi inspec ţ ia sistemelor de inc ălzire/climatizare - indicativ PCC
001-2013.

Programul Operational Regional 20'14-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranzitiei c ătre o economie cu emisii sc ăzute de carbon
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienei energetice, a
gestion ă rii inteligente a energiei şi a utiliz ă rii energiei din surse
regenerabil.e in infrastructuriie publice, inclusiv in cl ădirile
pubiice, i in sectorul locuintelor
Operatiunea B - CIädiri publfce

Ghidut

solicitantului. condiVi specifice de

accesare a fonduriior fn cadrul apelului

de proiecte cu titiul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM
godel_c

0

s ă dqin ă dreptul legal de a desf ăş ura activitAile prev ăzute în cadrul proiectutui.

S ă notifice 01 /AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment on modificare care afecteaz ă sau
ar putea afecta respectarea conditiitor de eligibilitate aplicabile rnentionate in Ghidut
solicitantutui (general si specific) in termen de cel mutt 5 zile tucrătoare de la luarea ta
cunostint ă a situatiei respective.

Semn ă tura:

PAVEL MARIAN
Semnătura reprezentantutui legal al solicitantutui
Data: 05/0912022
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REFERAT DE APROBARE
la proieetul de hotii Hire privind modifiearea Hot ăriirii Consiliului Judelean lalomi ţa nr.
118/07.08.2020 privind aprobarea realiz ării proiectului „Crewrea eficientei energetice a
Clădirii Administrative din strada R ăzoare nr.3" i a cheltuielllor legate de proieet

Prin pro iectul de hoteirdre supus dezbaterii plenului Consiljului Judetean Ialomita se propune
aprobarea modificării Hotărdrii Consiliului Judetean Ialomita no. 118/07.08.2020 privind aprobareareal izării
projectului „Cresterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3" si a
cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judetean falomita, in vederea îndeplinirii atributiilor privind _protejarea şi valorificarea
corespunaitoare a imobilelor aflate in proprietatea publică a judetului Ialomita, a adoptat prin hoteirdre
documentatia tehnico — economicei, faza D.A.L.I.- revizuit ă si principalii indicatori tehnico economici
revizuiti la obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a Cl ădirii Administrative din strada R ăzoare
nr.3". Realizarea acestui obiectiv de investitil se va realiza prin intermediul Axel prioritare 3-Sprijinirea
tranzitiei către o economic cu emisii sceizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-S_prijinirea eficientei
energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizeirii energiei din surse regenerabile în infrastructurile
pub/ice, inclusiv în cl ădirile pub/ice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Clădiri Pub/ice in cadrul
Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Avdnd in vedere cerintele şi prevederile Ghidului
Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 3, este necesară aprobarea
realizeirii proiectului si a cheltuielilor legate de project.
Proiectul de hotărdre se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Ordonctnta de Urgentă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale .Regulamentul de organizare şi
functionare a Consiliului Judetean Ialomita, aprobat prin Hotărdrea Consiliului ,judetean Ialomita no. 46 din
30.03.2021, cu modific ările ş i completările ulterioare precum si ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare, Consiliul Judetean kdomila aprobei
cheltuielile pentru lucră rile de investitii de interes jucletean, in litnitele si în conditiile legii.
In urma aprobării indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic, valoarea totală
proiectului a crescut fatei de bugetul aprobat în anul 2020 la faza de documentatie de avizare a lucreirilor de
interventie, drept pentru care, se impune alinierea bugetului proiectului cu no//c valori aprobate, in raportul
Directiei Investitii şi Servicii Pub/ice sunt prezentate datele privind cheltuiclile legate de implementarea
proiectului şipropuse spre aprobare.
Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este irnputernicit să
semneze documentatia aferent ă proiectului ş i declaratia de angajament — component ă a cererii de finantare,
prin care se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării acestui proiect.
Constatand cei stint indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului Judelean
Ialomita adoptarea hotărdrii "in forma si conlinutul prezentate în project.

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL
Reclactat.

Ion Liliana
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Raport de specialitate
la proiectul de hotă rare privind modificarea HCJ nr.118107.08.2020 aferenta obiectivul de
investitii „Cresterea eficientei energetice a Cl ădirii administrative din strada R ăzoare, nr.
3", COD SMIS 140202

În cadrul „Strategic/ in domeniul eficientei energetice a Judetului Ialomita pentru
perioada 2016-2020", a fost prevăzut obiectivul de investitii cu titlul „Cresterea eficientei
energetice a Cl ădirii administrative din strada R ăzoare, nr. 3", COD SMIS 140202.
În conformitate cu obiectivele men ţionate in "Strategia Europa 2020", proieetul vizeazd
creş terea performan ţei energetice a clddirilor, utilizarea eficient ă a consumului de energie şi
reducerea ernisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.
Consiliul Judetean Ialomita, a identificat ca surs ă de finantare pentru acest obiectiv de
investitii Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa de finantare 3 - Sprijinirea
tranziţ iei edtre o economic cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea
eficienţei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, şi in seetorul locuintelor,
Operaţiunea B - Cl ădiri Publice.
Cerinţele şi prevederile Ghidului Solicitantului - Condi ţ il Specifice de accesare
fondurilor îrt cadrul apelului de proiecte en titlul POR/2020/373.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritard
3 - Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1
- Sprijinirea eficien ţei energetiee, a gestiondrii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile in infi- astructurile publice, Mclusiv in clddirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Opera [itinea B - Clddiri publice pentru Programul Operational Regional 2014-2020,
prevăd necesitatea adopt ării unei hothrari a Consiliului Jude ţean prin care s ă fie aprobate
cheltuielile aferente realiz ării proiectului.
Ca urmare a realizarii documentatiei tehnice faza Project Tehnic de catre proiectantul
S.C. Rugby Construct S.R.L., U.A.T. Jude ţ ul Ialomita în calitate de beneficiar al Contractului de
Finantare nr. 7181 din 08.10.2021, propune actualizarea bugetului proiectului „Crester ea
eficientei energetice a Cl ădirii administrative din strada R ăzoare, nr. 3", COD SMIS
140202, dupa cum urmeaza:
- Valoarea totala a proieetului, inclusiv TVA aferent : 5.432.396,49 lei cu TVA, conform
bugetului actualize, atasat anexa nr.1 ( valoarea totala a proiectului se majoreaza cu 870.335,49
lei inclusiv TVA, fata de valoarea initiala a proiectului 4.562.041,00 lei cu TVA);
- Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent: 4.326.210,06 lei cu TVA, conform
bugetului actualizat, atasat anexa nr.1 ( valoarea totala eligibila se diminueaza cu 232.260,94 lei
inclusiv TVA, fata de valoarea initiala 4.558.471,00 lei cu TVA);

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent: 1.106.186,42 lei cu TVA, conform
bugetului atasat anexa nr.1 ( contributia cheltuielilor neeligibile a fost majorata cu 1.102.616,42
lei cu TVA, fata de valoarea initiala de 3.570,00 lei Cu TVA)

- Contributia propr ăe, inclusiv TVA: 1.192.710,62 lei cu TVA din care contributia de 2%
a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent: 86.524,20 lei at TVA ( valoarea
contributiei solicitantului la cheltuielile eligibile s-a diminuat cu 4.645,22 lei cu TVA, fata de
valoarea initiala de 91.169,42 lei cu TVA), iar contributia solicitantului la cheltuielile neeligbile,
inclusiv TVA aferent: 1.106.186,42 lei cu TVA ( valoarea contributiei solicitantului la
cheltuielile neeligbile s-a majorat Cu 1.102.616,42 lei cu TVA, fata de valoarea initiala de
3.570,00 lei cu TVA) . In urma actualizarii devizului general si in consecinta cu reincadrarea
unor cheltuieli asupra carora au intervenit modificari in categoria cheltuielilor
eligibile/neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, jar acest lucru este posibil
doar prin suplimentarea contributiei proprii a beneficiarului, respectiv majorarea valorii
contributiei proprii Cu suma de 1.097.971,20 lei inclusiv TVA.

- Asistenta financiara nerambursabila solicitata, inclusiv TVA aferent: 4.239.685,86 lei
cu TVA, conform bugetului atasat anexa nr.1 ( valoarea asistentei Enaciara nerambursabila se
diminueaza Cu 227.615,72 lei cu TVA, fata de valoarea initiala 4.467.301,58 lei cu TVA).
In raport cu modifiearea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunzator
anexa 1 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.118/07.08.2020 cu modificarile Si
completarile ulterioare.
Totodata solicitantul, respectiv Judetul Ialotnita trebuie sa imputerniceasca pe reprezentantul
sau legal sa semneze documentatia aferenta proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul
Solicitantului, precum Si Declaratia de Angajament prevazuta in anexa nr.2, care inlocuieste
declaratia din Anexa 2 de la Hotararea Consiliul -ui Judetean Ialomita nr.118/07.08,2020.
Fata de cele mai sus mentionate, propunem spre aprob are Consiliului Judetean lalomita
adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita
nr.118/07.08.2020 de aprobare a realizarii proiectului „Cresterea eficien ţei energetice a
Clădirii administrative din strada Răzoare, nr. 3", COD SMIS 140202 si a cheltuielilor legate
de proiect cu modificarile ulterioare.

‚Director executiv,

Cristian Vi ad

Samit

ihaela.

