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PROIECT DE HOTĂ RARE 
pentru modificarea Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind 

asocierea Judetului Ialomita 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" finantat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy, 

cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprob are nrs94°6 241  /2022 - k-  din  21   .09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean 

Examinand: 
- Hotă ră rea Consiliului Consiliului judetean Ialomita nr. 176/08.09.2022 pentru modificarea 

Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr.101/28.05.2021 privind asocierea Jude ţului Ialomi ţ a cu 
unele unită ti administrativ teritoriale din judet în vederea particip ă rii in eadrul programului „South-
Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy, cu modific ă rile ulterioare; 

- Raportul de specialitate tiro% 40/2022 - 11--- din 2409.2022 al Direetiei Investitii i Servicii 
Publice; 

-Avizul nr. 	/2022 - 	din .09.2022 al Comisiei economieo-fmanciare ş i agricultură ; 
-Avizul nr. 	/2022 - 	din _.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i urbanism; 
În conformitate 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modific ă rile ş i 

completă 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 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 urge* a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar ă  
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

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

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

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

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
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HOT Ă RA$TE: 

Art.! Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr.101/28.05.2021 privind asocierea Jude ţ ului 
falomi ţ a cu unele unit ăţ i administrativ teritoriale din jude ţ  in vederea particip ă rii în cadall 
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" 
finanţ at in cadrul Programului ELENA — European Local Energy, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare, se modific ă  după  cum urmeaz ă : 

1) Anexa nr.12, referito  are la realiz area obiectivelor de interes jude ţ ean situate pe raza 
comunei Reviga, se modific ă  ş i se inlocuie ş te cu Anexa care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă rare, 

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

"Art.25(1) Sc aprobă  valoarea totală  estimată  a documentatiilor tehnice a proiectelor 
prevă zute Ia art.1)-X X), respectiv expertiza tehnicc -7, audit energetic, documentaţ ie de avizarea 
lucră rilor de interventie ş i verificare proiecte prin verificatori tehnic atestati, in sumă  de 319.224,38 
euro Cu TVA, din care contributia proprie a unită tilor administrativ teritoriale din Judetul lalomita 
va fi En cuantum de 15.961,22 euro cu TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibilă  estimată  
proiectelor. 

(2) Judetul Ialomiţ a, En calitate de lider de asociere, are o contributie financiară  proprie în 
cuantum de 15.961,22 euro cu TVA reprezent ă nd 5 % din valoarea eligibilă  estimată  a proiectelor. 

(3) Finantarea tuturor costurilor neeligibile ş i conexe aferente proiectelor se vor suporta din 
bugetele locale ale unită tilor administrativ teritoriale preveizute la art. 25 pentru obiectivele de 
investitii proprii." 

Art.II 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 Investi ţ ii i Servicii Publice, Direc ţ iei Buget Finan ţ e, Directiei 
Achizi ţ ii i Patrimoniu ş i, spre stiinţă , Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia, UAT 
Reviga ş i Instituţ iei Prefectului — Jude ţul Ialomiţ a, urmand s ă  fie publicat ă  pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialotni ţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţului". 

PRE$EDINTE, 

MARL7BL 
AVIZAT, 

Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 
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Anexă  la Hotă farea  CJI  nr. 	/ 	09.2022 

(Anexa nr. 12 la HO nr.101/28.05.2021) 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Oblectivul de 
investitii 

Anul 
construirii 

Tipul 
infrastructurii 

Regim de 
ină ltime 

Suprafata 
modernizat 
'A (n1P) 

Valoarea 
estimată  a 
investitiei 
(euro en TVA) 

Valoarea 
estimată  a 
documentatiilor 
(euro cu TVA) 

Contributia de 5% 
la valoarea estimat ă  
a documentatiilor 
(euro cu TVA) 

UAT Reviga 
Ş coala Generald 
nr.2 Rovine 

1966 educatie P 464,19 248.573,75 4.214,85 210,74 

2 UAT Reviga 
Ş coala Generală  
nr.1 Reviga 

1937 educatie P 723,00 387.166,50 6.564,84 328,24 

TOTAL 1.187,19 635.740,25 10.779,69 538,98 
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RE F E RAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirare pentru modificarea Hot ă rtirii Consiliului Jude ţean lalomi ţ a nr.101/28.05.2021 

privind asocierea Judelului Ialomila cu uncle unitei ţ i adtninistrativ teritoriale din jade, in vederea 
participiirii in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 

Programme" finan ţ at in eadrul Prograrnului ELENA — European Local Energy, 
cu modijic ă rile i cornplet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune rnodificarea Hotă rdrii Consiliului 
Judeţ ean Ialorniţ a nr.101/28.05.2021 privind asocierea Judeţ ului Ialomiţa cu uncle unităţ i administrativ 
teritoriale din judeţ  in vederea participă rii în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for 
Public Buildings Investment Programme" finanfat in cadrul Programului ELENA — European Local 
Energy, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare. 

Program-pilot 'in cauză  este lansat de Cornisia Europeană  pentru cresterea eficienţei energetice 
in instituţ iile publice (sedii ale administraţ iilor locale si instituţ iilor subordonate, unităţ i de invăţă meint, 
centre de asistenţă  socială  etc). Pro gramul ELENA este gestionat de Banal European ă  de Investi ţ ii ş i 
finanţat de Horizon 2020 (programul Cornisiei Europene de finanţ are a cercetă rli ş i inov ă rii), fund 
conceput pentru a facilita demararea investiţ iilor în domeniul eficien ţ ei energetice, al energiilor din 
surse regenerahile, adresdndu-se proiectelor de investiţ ii in valoare de minimum 30 de milioane de euro. 

Prin Hotă rdrea adoptată  în anul 2021 s-a propus asocierea Judeţului Ialomiţa, in cal/late de 
leader, cu un numă r de 23 de unităţ i administrativ teritoriale in vederea aplică rii pentru un program cu 
finanţ are nerambursabilă  avand ca obiectiv final renovarea clă dirilor publice din judeţ ul Ialorniţa  în  
vederea cresterii eficienţ ei energetice a acestora, hotă rdre cc a fost modificată  ulterior prin Hotă reirea 
Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 14 din 01.02.2022. 

În  luna decembrie 2021 a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, 'Mire Banca European ă  
de Investiţ ii (BE1) ş i Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regională  (ADR) — Sud Muntenia, avdnd ca object 
implementarea proiectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment 
Program" (SMEE-PB), parte a schemei de finantare ELENA. Contractul a intrat in vigoare incepdnd cu 
data de 01.01.2022, urrneind a se va desfă sura pe o perioadă  de 3 ani, intre 01.01.2022 si 31.12.2024. 

La solicitarea Agenţ iei de Dezvoltare Sud Muntenia, Consiliul Judelean Ialomi ţa a aprobat la 
inceputul lunii in curs modificarea listei obiectivelor de investiţ ii incluse in program, in sensul că  o parte 
dintre clă diri (cele rezidenţ iale de tip centre sociale si de să nă tate) nu sunt dig/bile la finanţare, acestea 
fiind inlocuite cu imobile din comunele B ă rcă nesti ş i Reviga. Ulterior, in cazul imobilelor din cornuna 
Reviga s-au constatat uncle neconcordanţ e 'Mire datele tehnice comunicate ş i cele inscrise că rţ ile 
funciare, motiv pentru care se impune actualizarea acestota. 

In  raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate elementele de natură  tehnico-economic ă  
necesare adoptă rii proiectului de hotă rrdre. 

Constateind că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si conţ inutul prezentate in pro iect. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PA IL 
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Directia Investitii ş i Servicii Publice 	

Nr. 	0 	-14-"/??,_ 09 .2g r2  

RAPORT 

privind modificarea HotArfiril CJI nr. 101/28.05.2021 privind asocierea UAT Jude ţ ul 

Ialomiţ a cu unele Unit ăţ i Administrativ Teritoriale din Judeţ  in vederea particip6rii in 

cadrul programului "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 

Programme" finan ţ at prin Programul ELENA- European Local Energy Assistance, cu 

modificdrile i completeirile ulterioare 

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

Europeana pentru Investitii în cadrul unui acord cu Comisia European ă . Programul ELENA a 

fost inflinţ at in anul 2009 in cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme jar in prezent 

este finan ţ at din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare i Inovare. 

Oportunitatea ş i necesitatea investi ţ iei: 

În conformitate cu prevederile Directivei 20121271UE privind eficien ţ a energetic ă , 

incepand cu 2018, Romania are obliga ţ ia de a renova anual 3% din suprafe ţ ele construite 

de ţ inute sau ocupate de autorit ăţ ile publice. 

in acest sens, unul dintre principalele demersuri ale administra ţ iei 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 

transforinarea treptat ă  intr-un pare imobiliar cu un nivel ridicat de eficien ţă  energetic ă  precum 

in Strategia Naţ ională  de reducere a riscului seismic. 

Avand in vedere: 

Ordonanţ a de Urgenţă Nr. 5712019 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 12004 privind dezvoltarea regional ă  in Romania, cu modific ările si 

completă rile ulterioare; 

• Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.176108.09.2022 de modificare a Hot ă rftrii CJI 

nr.101/28.05.2021 prjvind asocierea UAT Jude ţul Ialomiţ a cu uncle Unit ăţ i 

Administrativ Teritoriale din Jude ţ  in vederea particip ă rii in cadrul programului "South-

Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at prin 

Programul ELENA- European Local Energy Assistance. 

Ca urmare a adopt ă rii HCJ nr,176/08.09.2022 s-au inlocuit 2 objective de investi ţ ii, fapt 

generat de informarea primit ă  in data de 25.08,2022 din partea Agen ţ ia de Dezvoltare Regional ă  

Sud Muntenia, prin care s-a transmis c ă  se vor elimina de la finanţ are din POR 2021-2027 

Obiectiv specific 2.1 „Promovarea eficien ţ ei energetice ş i reducereaa emisiilor de gaze cu efect 

de ser ă " cl ă dirile reziden ţ iale de tip centre sociale si de s ă nă tate.  

De la momentul perfect ă rii Acordurilor de Parteneriat Cu unele Unit ăţ i Administrativ 

Teritoriale din Jude ţ , Partenerii au procedat la demararea tututor demersurilor in vederea 

ob ţ inetii C ărţ ilor Funciare pentru imobilele propuse la finan ţ are prin Programul ELENA. 

Din analiza documentelor transmise, care atest ă  dreptul de proprietate al UAT Reviga , 

asupra celor 2 imobile propuse, respectiv „ Ş coala Generala nr. 1 Reviga" i „ Ş coala GeneraId 

nr.2 Reviga" au fost sesizate diferen ţ e de suprafaţă  ş i denumire. 

„Swab. General ă  nr. 1 Reviga"- in Cartea fanciar ă  apare cu o suprafa ţă  desfăş urat ă  de 

723 mp; 

„ Ş coala General ă  nr.2 Reviga" — in Cartea funciar ă  apare rnen ţ ionată  ca „ Ş coala Genera16 

nr.2 Rovine", Cu o suprafa ţă  desfăş urafă  de 464,19 mp. 

Faţă  de cele ţ riai sus men ţ ionate, se propune modificarea Anexei 12 la Hot ă rdrea CJI nr. 

101/28.05.2021 privind asocierea UAT Jude ţ ul Ialomi ţ a cu Comuna Reviga ş i uncle UAT-uri din 

judeţ , in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor de interes jude ţ ean prin programul"South-

Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finan ţ at in cadrul 

Programului ELENA- European Local Energy Assistance, avand ca obiectiv final ob ţ inerea 

documentaţ iilor tebnice (expertiza tehnic ă , audit energetic, documenta ţ ie de avizare a lucr ă rilor 

de interven ţ ie, verificarea proiectelor prin verificatori de proiect atesta ţ i) a cl ă dirilor publice din 

judeţ ul Ialomiţ a in vederea ob ţ inerii unei finanţă ri din fonduri naţ ionale sau europene pentru 

cre ş terea eficien ţ ei energetice a acestora. 



Mention ă m CA valoarea total ă  estimat ă  a documentaliilor tehnice (expertiza tehnic ă , audit 

energetic, documentatie de avizare a lucr ărilor de interventie, verificarea projectelor prin 

verjficatori de project atestati) aferente proiectelor prev ă zute in anex ă  este de 319.224,38 euro cu 

TVA, din care contributia proprje a UAT Judetul Ialomita in calitate de lider de asocjere este in 

cuanturn de 15.961,22 euro cu TVA, reprezent ă nd 5% din valoarea eligibil ă  estirnat ă  a 

proiectelor jar contributia proprie a unit ă tdor administrativ teritorjale din judetul Ialomita este 'in 

cuantum de 15.961,22 euro cu TVA, reprezentand 5% din valoarea eligibil ă  estimat ă  a 

proiectelor. 

Ata şă m prezentei Anexa referitoare la UAT Reviga; 

gF SERVICIU, 
STANCIU MARIANA 

intocinit, 
II= i a f ilia 
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