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PROIECT DE HOTĂ RARE 
pentru modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr.101/28.05.2021 privind 

asocierea Judetului Ialomita cu uncle unit ă ti administrativ teritoriale din judet in vederea 
particip ă rii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme" finantatîn cadrul Programului ELENA — European Local Energy, 

cu modific ă rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a, 	 ; 	; 	9 
Avand  în vedere: 

Referatul de aprobare nr.  0104.X.  /2022 -  f  din 0,409.2022 al Presedintelui Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita, 

Examinând: 
- adresa Agen ţ iei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia nt. 13993/25.08.2022; 
- Hotă ră rea Consiliului local B ă rcă neş ti nr. 63/31.08.2022 ş i Hotă rarea Consiliului local 

Reviga nr. 46/31.08.2022, prin care s-au modificat hot ă ră tile initiale privind asocierea unit ăţ ilor 
administrativ teritoriale cu Judetul Ialomita în 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.42,70i2022 - 	din66 09.2022 al Direc ţ iei Investi ţ ii i Servicii 
Publice; 

-Avizul nr. 	/2022 - 	din .09.2022 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură ; 
-Avizul nr. 	/2022 - din .09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protectia mediului ş t urbanism; 
In confonnitate cu: 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modifică rile 

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

199/1997; 
prevederile Directivei UE 2012/27/ privind eficien ţ a energetic ă ; 

- prevederile Hot ă ră rii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgen ţă  a Guvemului nt. 40/2015 privind gestionarea fmanciar ă  
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

- prevederile Legii  lit. 98/2016 privind achizi ţ iile public; cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

prevederile Hot ă rarii Guvemului; nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoate la atribuirea contractului de achizi ţ ie public ă /acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

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

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

prevederile Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului Judetean Ialomi ţ a, 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nit. 46/30.03.2021, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterio are, 
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În temeiul art. 196 aim, (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTAR Ă $TE: 

Art.I Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr,101/28.05.2021 privind asocierea Judetului 
Ialomiţ a cu unele unit ă ti administrativ teritoriale din judet in vederea particip ă rii in cadrul 
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finanţ at in cadrul Pro gramului ELENA — European Local Energy, cu modific ă rile -ulterioare, se 
modific ă  după  cum urmeaz ă : 

1) Anexa nr. 6, referitoare la realizarea obiectivelor de interes judetean situate pe raza comunei 
B ă rcă neş ti, se modific ă  ş i se Inlocuie ş te cu Anexa nr.1 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă ră re; 

2) Anexa nr.12, referitoare la realizarea obiectivelor de interes jude ţ ean situate pe raza 
comunei Reviga, se modific ă  ş i se inlocuie ş te cu Anexa nr.2 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă ră re. 

3 Articolul 25 se modifică  ş i va avea urm ă torul cuprins: 

"Art.25(1) Sc aprobd valoarea totald estimatd a documentaţ iilor tehnice a proiectelor 
prevăzute la art.I)-XX), respectiv expertiza tehnic ă , audit energetic, documentaţ ie de avizarea 
lucrdrilor de intervenţ ie ş i verificare proiecte prin verificatori tehnic atestaţ i, in smile" de 316.771,05 
euro cu TVA, din care contribu ţ ia proprie a unităţ ilor administrativ teritoriale din Judeţ ul Ialomiţa 
va  J  in cuantum de 15.838,55 euro cu TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibilă  estimatei a 
pro iectelor. 

(2) Judeţ ul _falomi ţ a, in calitate de lider de asociere, are o contribuţ ie financiară  proprie în 
cuantum de 15.838,55 euro cu TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibilă  estimatei a proiectelor. 

(3) Finanţ area tuturor costurilor neeligibile conexe aferente  pro iectelor se vor suporta din 
bugetele locale ale uniteiţ ilor administrativ teritoriale prevăzute la art. 25 pen tru obiectivele de 
investilii proprii." 

Art.II Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomi ţ a, prezenta hotă ră re se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Directiei Investi ţ ii ş i Servicii Publice, Directiei Buget Finan ţ e, Directiei 
Achizi ţ ii ş i Patrimoniu ş i, spre ş tiintă , Agenţ iei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia, UAT 
B ă rcă neş ti i Reviga i Institu ţ iei Prefectului — Jude ţul Ialomiţ a, urm ănd s ă  fie publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Judeţ ean Talomiţ a, seeţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţului". 

PRElyEDINTE, 

MARIAN PAVEL 
AVIZAT, 

Seeretarul General al Judetului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr.1 la la Hotdrfirea CJI nr. 	/ 	09.2022 (Anexa nr. 6 la 
HCJnr.101/28.05.2021) 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obiectivul de 
investitiit 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
modernizat 

A imp) 

Valoarea 
estimată  a 
investitiei 
(euro Cu TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentatinor 
(euro Cu TVA) 

Contribuţ ia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
doeumentatiilor 
(euro Cu TVA) 

1 
UAT 
Bă redne ş ti Sediu primă rie 1939 administrativ P+1 308,00 164.934,00 2.796,64 139,83 

2 
UAT 
Bă redneş ti 

Scoala 
Gimnazială  
Bă reă nesti - corp , 
B 

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

TOTAL 1.030,00 551.565,00 9.352,40 467,62 



Anexa nr.2 la Hotă ră rea 01 nr. 	/ 	092022 (Anexa nr. 13 la 
HCJ nr.101/28.05.2021) 

Nr. 
ert. 

Localitatea 
Obiectivod de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 

iniltime 

Suprafata 
modernizată  
( nP) 

Valoarea 
estimata a 

investiţ iei 
(euro Cu  TVA) 

Valoarea 
estimată  a 

doeumentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contribuţia de 
5% la valoarea 
estimată  a 
doeumentatiilor 
(euro Cu  TVA) 

1 UAT Reviga 
Ş coala Generală  
nr.2 Reviga 

1966 educaţ ie P 495,00 265.072,50 4A94,60 224,73 

2 UAT Reviga 
Ş coala Gen.eral ă  
nr.1 Reviga 

1937 educaţ ie P 422.00 225.981,00 3_831,76 191,58 

TOTAL 917,00 491.053,50 8.326,36 416,31 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Morhber MS0. Federation 

r
RI

---,,  
PI SIM:MX 0 

tmnripino MANAGLMAWNI SVs-rem 
lea DOOT 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia Pia/a Revolutlei Nr. 1 
web: Www.cicnet.ro  

e-mail cji@citnet.ro  

PRESEDINTE 	din  02-  .09.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rare pentru modificarea Hot ă r ă rii Consiliului Judelean Ialom4a nr.101728.05.2021 

privind asocierea Jude ţ ului Ialomi ţ a cu unele unit ă ti administrativ teritoriale din judelîn vederea 
particip ă rii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 

Programme" "'Manta' in cadrul Programului ELENA — European Local Energy, 
cu modific ă rile ulterioare 

Prin  pro iectul de hotă reire supus dezbaterii se propune modificarea Hotă ră rii Consiliului 
Judelean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind asocierea Judetului Ialomita cu unele unită ti administrativ 
teritoriale din judet în vederea participă rii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for 
Public Buildings Investment Programme" finantat în cadrul Program ului ELENA — European Local 
Energy, cu modific ă rile ulterioare. 

Program-pilot in cauzii este lansat de Cornisia Europeană  pentru cresterea eficientei energetice 
în  institutiile publice (sedii ale administratiilor locale si institutiilor subordonate, unită ti de invă tă ineint, 
centre de asistenlă  socială  etc). Pro gramul ELENA este gestionat de Banca Europeană  de Investi ţ ii yi 
finanţat de Horizon 2020 (programul Comisiei Europene de final-02re a cercetă rii yi inov ă rii), fiind 
conceput pentru a facilita demararea investiţ iilor in domeniul eficienfei energetice, al energiilor din 
surse regenerabile, adresă ndu-se proiectelor de investi ţ ii in valoare de minimum 30 de milioane de euro. 

Prin Hotă rarea adoptată  in anul 2021 s-a propus asocierea Judetului Ialomita, in calitate de 
leader, cu un numă r de 23 de unită ii administrativ teritoriale in vederea aplică rii pen tru un program cu 
finantare nerambursabilă  avă nd ca obiectiv final renovarea clă dirilor publice din judetul lalomita in 
vederea cresterii eficientei energetice a acestora, hotă ra re cc a fost modificată  ulterior prin Hot ă rdrea 
Consiliului Judetean Ialomita  iv'. 14 din 01.02.2022. 

In luna decembrie 2021 a fost semnat contra ctul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca European ă  
de Investitii (BET) si Agenfia pentru Dezvoltare Regional ă  (ADR) — Sud Muntenia, av ă nd ca object 
implementarea proiectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment 
Program" (SMEE-PB), parte a scheme' de finan fare ELENA. Contractul a intrat in vigoare incepeind cu 
data de 01.01.2022, urmand a se va desfăsura pe o perioadă  de 3 ani, intre 01.01.2022 si 31.12.2024. 

La data de 25.08.2022, Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia a comunicat Consiliului Judetean 
Ialomiţ a cei se impune modificarea listei objective/or de investilii incluse in program, in sensul c ă  o parte 
dintre clă diri (cele rezidentiale de tip centre sociale vi de s ă nă tate) flu sunt eligibile la finantare, urmeind 
a fi inlocuite. Din analiza listei transmisă  că tre ADR Sud Muntenia, s-a constatat c ă  nu sunt eligibile 
clouă  imobile propuse de Consiliul Judetean Ialornita. La propunerea UTA-urilor implicate, cele dou ă  
'mobile vor fi inlocuite cu unul al Comunei Beirceinesti (Ş coala carp B), respectiv unul al 
Comunei Reviga ( Scoala Gimnazial ă  nr. 1). 

Pe cale de consecintă , se impune modificarea listei objective/or de investitii, potrivit conditiilor 
impuse de c ă tre finantator, in sensul celor susmenfionate. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiliile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judefean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forma si confinutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE, 
MARL4N PAVEL 

Teh. : Dogaru fulian 
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Directia Investitii ş i Servicii Publice 
Serviciul Management de Project ş i Investitii Nrw292. ?CX—ye022,- / 85', 7, 20? 2_ 

RAPORT 

privind modificarea Hot ă ră rii CJI nr. 101/28.05.2021 privind asocierea UAT Judetul 

Ialomita cu  uncle Unit ă ti Administrativ Teritoriale din Judet in vederea particip ă rii in 

cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for Pub& Buildings Investment 

Programme" finantat prin Programul ELENA- European Local Energy Assistance 

Programul ELENA (European Local Energy Assistance) este implementat de Banca 

Europeana pentru Investitii in cadrul unui aeord cu Comisia European ă . Prograrnul ELENA a 

Fost infiintat in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (TEE) II Programme jar in prezent 

este finantat din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare i Inovare. 

Avand in vedere adresa nr. 852/ADR SM din 14.01.2022 prin care am fost in ş tiintati c ă  

in luna decembrie a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, intre Banca Europeana de 

Investitii (BET) ş i Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  (ADR) Sud-Muntenia, ayand ca object 

implementarea proiectului intitulat "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 

Investment Programme", parte a schemei de Finantare ELENA, este necesar ă  asocierea UAT 

Jude-tul Ialomita cu unele Unit ă ti Administrativ Teritoriale din Judet in vederea particip ă rii in 

cadrul programului sus mentionat. Contractul a intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2022 

ş i se va desfăş ura pe o perioad ă  de 3ani, intre 01.01.2022 ş i 31.12.2024. 

Oportunitatea ş i necesitatea investitiei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetic ă , 

ineepand cu 2018, Romania are obligatia de a renova anual 3% din suprafetele construite 

detinute sau ocupate de autorit ă tile publice. 



În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale administraliei publice este renovarea 

fondului construit din perspectiva eficien ţ ei energetice ş i a riscului seismic in Romania, 

incadrandu-se astfel in 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 

in Strategia na ţ ională  de reducere a riscului seismic. 

Temeiul legal are in vedere urm ă toarea legislatie na ţ ională : 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific ă rile  i completă rile uherioare; 

• Hotă rarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractalui de achizi ţ ie public ă /acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice; 

• Ordonan ţ a de Urgenţă  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

• Carta Europeană  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 §i 

cornplet ă rile ulterioare. 

În urma procedurii de selectie desfăş urat ă  lii. nivelul ADR Sud-Muntenia an fost selectate 

20 unit:4i administrative teritoriale i UAT Jude ţ ul Ialomiţ a care vor beneficja de finantare in 

cadrul programului ELENA pentru objective de investitii. 

În data de 25.08.2022, prin adresa nr. 13993/25.08.2022, Agen ţ ia de Dezvoltare 

Regional ă  Sud Muntenia ne in ş tiinteaz ă  cu privire la eliminarea finan ţă rii din POR Sud 

Muntenia 2021-2027- Obiectiv specific 2.1 Promovarea eficientei energetice ş i reducereaa 

emisiilor de gaze cu efect de ser ă , a cl ă dirilor reziden ţ iale de tip centre sociale ş i de s ă nă tate 

(centre de ingrijire persoane varstnice, centre pentru servicii socjale, centre de plasament, centre 

de să nă tate). Astfel, au fost eliminate din cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency 

for Public Buildings Investment Programme", Centrul de Plasament num ă rul 2 ş i Cantina 

Centrului de Plasament nr.3, considerandu-se ca fund neeligibile. 

Avand in vedere cele mai sus mentjonate, s-a pro cedat la inlocuirea celor dou ă  objective 

eliminate cu unn ă toarele objective cc se afl ă  in acest moment pe lista de a ş teptare, respectiv: 

- „,5coala General ă  nr. 1 Reviga", având o suprafat ă  de 422.00 mp ş i 

- 4coala Gimnaziall B ă rc ă nesti — corp B", având o suprafafa de 722.00 mp; 

Faţă  de cele mai sus mentionate, Sc propune modificarea Anexelor 6 si 13 la 

Hotă rfirea CJI nr. 101/28.05.2021 privind asocierea UAT Judetul Ialomita Cu  Comuna 



Reviga  i Comuna BAre ă ne ş ti in vederea realizarii n comun a proiectelor de interes 

judetean prin programul"South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 

Investment Programme" finantat in cadrul Programului ELENA- European Local Energy 

Assistance, avand ca obiectiv final obtinerea documentatiilor tebnice (expertiza tehnic ă , audit 

energetic, documentatie de avizare a lucr ă rilor de interventie, verificarea proiectelor prin 

verificatorj de proiect atesta ţ i) a clă dirilor publice din judetul Ialomita in vederea obtinerii unei 

finant ă ri din fondurj nationale sari europene pentru cresterea eficientei energetice a acestora. 

Mentionă m că  valoarea total ă  estimată  a documentatiilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit 

energetic, doeumentatie de avizare a lucr ă rilor de intervenfie, verificarea proiectelor win 

verificatori de project atestati) aferente proiectelor prev ă zute in anex ă  este de 316.771,05 euro cu 

TVA, din care contributia proprie a UAT Judetul Ialomita în calitate de lider de asociere este in 

cuantum de 15.838,55 euro cu TVA, reprezentand 5% din valoarea e1igibi1. estimat ă  a 

proiectelor iar contributia proprie a unit ă tilor administrativ teritoriale din judetul Ialomita este In 

euantum de 15.838,55 euro Cu TVA, reprezentand 5% din valoarea eligibil ă  estimat ă . a 

proiectelor. 

Atasă m prezentei urm ă toarele documente: 

• Anexa nr.1 referitoare la UAT B ă reă nesti; 

• Anexa nr.2 referitoare la UAT Reviga; 

SEF SERVICIU, 
STANCIU MARIANA 

intocmit, 
Furtună  Di 	Georgiana 
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SUD MUNTENIA 104040%  
Agentia iientru Dezvoltare RegionalA 

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr, 7A, Cffirasi . Tel.: 02412-331,769, 0728-026,708 . Fax: 02412-313.167 
E-mail: officegadrmuntenia,ro Website: www.adrmuntenia,ro 

Nr. 13993/25.78.2022 

O  C ă tre: Marian PAVEL, Pre ş edinte 
Consiflul Judetean lalornita 

0 De la: Liviu Gabriel MUSAT, Director General 
Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia 

	

0  Ref: 	Project: „Program de Investitij Eficient ă  Energetic ă  
pentru Cl ă diri Publice Sud Muntenia" (SMEE-PB) - 
Contract de finantare nr. ELENA - 2019 -154 pentru 
implementarea Serviciilor de Dezvoltare a Proiectului 

	

Ertirgent 	0 Spre informare 	0 Spm comentarli 	0 Rugilm riispunde0  

e-mail 
marian.pavel@cicnet.ro  

Pentru comunicare 

• Stimat ă e domnule Pre ş edinte, 

Prin. intermediul Proiectului „Program de Investitii Eficiengi Energetidi penult Cltldiri 
Publiee Sud MUntenia" (SMEE-PB), film/at de &mew Europeand de Investifii din ELENA,. 
ADR SM sprijină  Autorit ă tile publice locale din Regiunea Sud-Muntenia in vederea realiz ă rii 
Documentatiei Tehnico-Econornice (DALI) prcg ă titoare pentru Proiectele de eficienră  energetied 
a elddirilor publice care unneaz ă  S ă  fie depuse in cadrul.POR Sud Muntenia 2021-2027. 

VA' aducem cunostin ţă  ca ADR Sud-Muntenia a primit in data de 19.08.2022, prin 
email o Informare (anexat ă ) din partea Comisiei Europene, prin care se solicith eliminarea 
finanţă rii din FOR Sud Muntenia 2021-2027 - Obieetivul. Specific 2.1 Promovarea eficientel 
-energetice ş i reducerea emisiilor de gaze cu efect de seed, a cl ă dirilor rezidentiale de tip centre 
sociale si de s ă nă tate (centre de ingrijire persoane vArstnicc, centre pentru servicii sociale, centre 
de plasm-pent, centre de sanatate). 

Astfel, c1dirile mentionate anterior nu mai sunt .eligibile pentru obtinerea finantarii 
pentru pro.iectare ş i exe.cutie de lucr ă ri de reabilitare pentrO cresterea eficicntei energetice din 
POR Sud Muntenia 2021-2027. 

În prezent ADR Sud-Muntenia dentleazil procedura de Achizitie de Set-vie:1i de audit 
energetic, expertiza .tehnica structuralA si elaborarea DALE (Pocumentatie de avizare a lucr ă rilor 
de interventie).  pentru cresterea eficientei energetice .a clAdirilor publice in  Regitnea. Sad-
Muntenia. in Caietul de sarcini se reg ă sesc un -numă r de 105 clddiri publice din Judetete Arges, 
Prabova, D ă mbovi ţ a, C ă l ă rasi, Ialomita, Teleorrnan, pentru care se va elabora DAL!, in vederea 
reabilit ă rii energetice a acestora. 



AvAnd in vedere cele expuse anterior vd solicitarn sd ne cotnunicati pand la data de 
26.08.2022, care sunt cl ă dirile publice rezidentiale de tip centre soeiale si de să ndtate (centre de 
ingrijire persoane varstnice, centre pontru servicii sociale, centre de plasament, centre de 
sdatate), mai putin centrelc  de  zi, din ode propuse pentru reabilitare energetica  în  cadrul 
Proiectului „Program de Investitil Elide* Energeticii  pen  tru atidiri Publice Sud Muntenia" 
(SMEE-PB), ,Iinantat  de  Banea Europeană  de Investifii din ELENA, care se regdsesc  în  Lista 
elddirilor *lice transmisd de dumneavoastră  (anexatd la prezenta), land in  considerare c ă  
informa ţ ille  nu se regdsesc in documentele primite de la durnneavoastrd. 

Vd. aducem la curiostintd cd acest tip de clddiri publice vor ti eliminate din cadrul 
Documentatiei afercnte -Procedurii de .achizi ţrie de .Servicii de audit energetic, expertiza tehnied 
struoturald  i  elaborarea DALT (Documcntatie de avizare a lucarilor de interventie), urmare 
solicită rii Comisiei Europene, deoarece finantarea lucrhilor de interven ţii aferente obiectivelor 
de investitii nu mai este eligibild in cadrul POR Sud Muntenia 2021-2027. 

Cu deosebitli consideralte, 

Sef Serviciu MP ELENA, 	 Director General, 

AlinJon IZVORAN 	 Liviu Gabriel MUSAT 
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