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PRO IECT DE HOTĂ RARE NR. 	 

privind aprobarea modifie ă rii Hotfiririi Consiliului Judetean lalomita nr.96 din 28.05.2021 
pentru aprobarea realizfirii proiectuhil „Cre ş terea eficientei energetiee a Scolii Profesionale 

Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de protect 

Consiliul Judeţ ean Ialomita, 

AvAnd  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3,,949a 
Ialomita, 

iđ din (29 ,Z.2022 al Presedintelui Consiliuluj fudetean 

Examinand: 

Hotă ră rea Consiliuluj Jade ţ ean Ialomi ţ a m.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realiz ă rii 
proiectului „Cresterea eficientei energetice Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" 
Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de project; 

- Raportul de specialitate nr.  VOV/A0U-g-- °°. 44.?.042-  al Directiei investi ţ ii ş i Servicji 
Speciale; 

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

- Avizul nr. 	 al Comisiei economico-financiare ş i agricultur ă , 

În conformitate 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) ş i alin.(3) HU) din Ordonanta de Urgen ţă  a Gavernului 
ru-.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privjnd finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile $i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art.64 alin.(1) ş i (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  
pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art.45  i art.47 din Regulament de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.46 din 30.03.2021, cu 

modifică rile ş i complet ă rile ulterioare„ 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA-  STE: 

Art.!.  Art. 2 al Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a m-.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea 
realiză rii proiectului „Cresterea eficientei energetice a Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" 
Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de project, se modific ă  ş i va avea urm ă torul cuprins: 



„Art.2 (1) Se aprobei valoarea totald a proiectului preveizut la Art.1 in cuantum de 5.775.386,57 
lei cu TVA. 

(2) Se aprobei valoarea totalei eligibilei a proiectului preveizut 	Art.1 în cuan turn de 
4.993.337,71 lei cu TVA. 

(3) Se aprobei contribuţ ia proprie a Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa la finanţ area pro iectului, in 
valoare de 881.915,61 lei Cu TVA, compusd din 99.866,76 lei, reprezentand 2% din valoarea totald 
eligibilei a proiectului „si 782.048,85 lei cheltuieli neeligibile. 

(4) Consiliul Judelean Ialomiţa se angajeazei sei finanţeze din bugetul jude ţ ului Ialomiţ a toate 
costurile neeligibile ,s4 conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele financiare necesare 
implementdrii proiectului in condiţ iile ramburseirii/deconteirii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurak. 

(5) Contribuţ ia Consiliului  Jude ţean Ialorniţ a „si costurik neeligibile prevdzute 	alin.(1)-(3) 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, preveizut in anexele nr.1 nr.2 care fac parte integrantd 
din prezenta hoteirdre.” 

Art.H. Anexele nr.1 ş i nr.2 la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.96 din 28.05.2021 
pentru aprobarea realiz ă rii proiectului „Creş terea eficienţ ei energetice a Ş coiii Profesionale Speciale 
„Ion Teodorescu" Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, se modific ă  ş i se inlocuiesc cu anexele cc fac parte integrant ă  din prezenta hot ă rdre. 

Art,III Prezenta hot ă rke devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.IV. Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomi ţ a, prezenta hot ă ră re va fi comunicat ă  
spre ducere la indeplinire Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, Direc ţ iei Achizitii 
Patrimoniu din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, ş i, spre ş tiintă , Institu ţ iei Prefectului Jude ţ ului 
lalomiţ a, urmă nd a fi publicat ă  pc site-ul Consiliului Tude ţ ean Ialomi ţ a, sec ţ iunea „Monitond Oficial al 
Juderului". 

 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

Secretarul General al Jude ţ ului Ialomi ţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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BUGETUL CERERII DE FENTANTARE 

Nr. crt Denumirea caninalelor ş i subcapitolelcr Chelmich rligibile TOTAL ELM IBIL Cheltuieli neeligibile TOTAL 

NEELIGIBIL 
TOTAL 

Baza TVA AVER& Baza WA ne-eligibil 

I 2 3 4 5=3+4 6 7 8 = 6+7 9=5 + 8 

I CAPITOL I Chelmieli pentru 01)900000 91 amenajarea terenuIui 

1.1. Amenejar. terermlui 0,09 0.00 0,00 0.00 woo 0,00 0,00 

1.2. Amenajari pentru prerectia medial:1i si aducerea la starea initiala 0_00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 

CAPITOL 2 Chclinieli 91 asigurarea MilitallIor nceesare obieelivului 

2.1 Cheltuicli pentro a ş igurama exiIitatilor neresare obicetivului 0,00 0.00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,90 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 9,00 0,00 009 0,00 9,00 0,00 

3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru pruicctare Ii asisten(li tchnieli 

3.1 
SIedil de Wren (golehrice. geologiee. topagrarme, Illdrolagice, Eidrogeelelmice. 
rota grarrenetrice. topogratice ş i de stabilitate a tenenului) • ••• 	•••••••• 	•••• 	.. 

7.000,00 :11•09 II ,  0,00 7.000,00 

3_2 Taxe pent', oblinera de mize, acordrri si autarizatii 

	

..2•1 ,':2:1.• 	•• 
.. 	. 	. 	. 

••:• 	..•••••• 	• 	.07;09:• 2.198,25 •! . :0•,00: 	: •. vq: 0,00 2.198,25 

3.3 Proieclare si inginerie . 	: •••••21,'•"8..li i." 154.978,97 ••i::0, 0r3 .• ..i.CII: 0,00 154_978,97 

3_4 Orgenizarca praceduriler de aulizitie 0,00 :::(;.0.1 • It 0,00 0,CO 

3.4 Consoltami .:.: 	...::: 	:,:: 	0r•-■ ;i19:. 47.984,95 0:11.1:. 0,00 47_984,95 

3.5 Asistentd telmic ă  53.000.00 10.070.00 63_070,00 0,00 0,00 0,90 63.070,00 

TOTAL CAPTTOL 3 237.956,20 37.275,92 275.232,17 0,04 0,00 0,99 270.232,17 

4 CAPTTOLLIL 4 Cheltuieli Fentru in-cestita de ba,li 

4_1 Constraclii ş i instalaM 2_796_732,59 511_379,19 3328.111,78 404.01 2.45 76,702.50 480.776,01 3.808.887,75 

4.2 Dată ri 650.700,09 1 58233,00 821.933,00 225.100.00 41769.00 267_869,00 1_089_802,00 

4_3_ Investitie conexa iEVOStitki de baza -oonstrucaI instalmii si dotari 62.100,25 11_814,25 73_994,50 0,00 0,00 9,90 73.994,50 

TOTAL CAPITOL 4 3.549.612,84 674.426,44 4.224.039,28 629.113,45 119.531,56 740.640,01 4.972.084,29 

5 CAPITOLUL 5 	CheItuicli  no organizarea de ş antier 

3.1. Orgenizere de pater 30.000.00 5,700.110 35.700,00 MC 950.00 950,00 36.650,00 

5_1_1 Lucrari de constructii si Innalatil afereate erganimili de suntier 't,  1. ■;713..0 	. 	 31.178,00 0 3, .::::-;5 .0,a,:.-:.! 959,99 31128,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organiztrii de santier 1 0:)0 0  777,711 4.522,00 ro.:  792 0,00 4.522,00 

5_2_ Comisioane, core, tam, costal creditului l5.4::1711:8: .... 34.170,83   	I631..! 0,99 34.170,83 

5.3 Cheltuieli diverse ş i peprevă zutc '•'14l:•':1: 	1 6 :1 : 087.'2 ' • 	 407.639,32 »•20272'1 'I  :5 :'01 . :00' 	 32.453,95 440.093,17 

TOTAL CAPITOLS 406.724,88 70.785.27 477.510,15 27.272,15 6.131,711 33.403,85 510.914,00 

6 CAPITOLUL  0 Chelluieli de inrormare Ii publicitarc 
.. 	... 	.... 	....... 

0.1 
CI,eltuieli de informal, 	Flublicitete pollen proieet, pre remit& din 09 
beneficiemlui 

:5.9.12i7To 
•: 	:•: 	. 	... 

1• ,.=..41. • 
•.:.•.: 	•.• 	•. 

7_036,11 	 0:DC 	" 	• 	
... 

• 9.09 	 
.. 	... 	. 	.. 	.• 	•.• 	• 	•. 

000 7_036,1 I 

TOTAL CAPITOL 6 5,012.70 I_ I 23.41 7.036,11 	 0,90 0.00 0,00 7.036,11 

7 CAPITOLUL 7 	Cheltuieli cu auditul nentru project 

7.1_ CheIruleli . auditul pent]. prniect II:1 1 9.;II!... . 	:1,5;',1,:00::i 9.520,00 •..: 	:•: 	.0..:,0 	:. 	. 0,00 9.520,00 

TOTAL CAPITOL 7 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00 

TOTAL GENERAL 4.208.206,67 785.131,04 4.993.337,71 656.385,60 125.663,25 782.048,85 5.775.386,57 
din cam 

CI-M : .2:8.8:I.11.2.84  I 	1 	1 	II 343 	214 26 I 	1 	I  480.776,01 3.914.060,29 

SURSE DE FTNANTARE A PROIECTULUI 

NEC.. CRT, SURSE DE FINANTARE 

I VaIoarea totalii a cererii de finantare, din care 5.775.386,57 

a.  Valour._ tutala neulig.Lbia, Mellish, TVA aferent 782_048,85 

b.  Valoarea totala eligibil ă , indusiv NA aferent 4.993.337,71 

II Contributia propric, din tare : 881.915,61 

a, Contabutla soImaantuku la cheltnioli eli„Obilo , inclusiv TVA afereut 99_866,76 

b. Contributia solicitantului la 61911911211 neeligibile, inclu_siv WA aferent 782.040,85 

III A.91STENTĂ  FTNANCIARA NERAMBLIRSABILĂ  SOL1CITATĂ  4.893.470,95 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprilinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliz ă rii energlei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv in ci ă dirile 
publice, ş i în sectorul locuintelor 

Operatfunea 13 - Cl ă diri  publico 

Ghldtd Solicitantului. Cond101 specifice de accesare a fondurilor  n  cadrul apelului de proiecte cu tittui P0R12020/3/3.1/B12/NE,SE,SM 

Model_C 

Declargie de angajarnent 

Pentru Solicitant individual sau niembrii ai parteneriatului 

Subsemnatul PAVEL MARIAN, CNP , posesor al Cl seria , nr. , eliberată  
de SPCLEP Slobozia, în  calitate de reprezentant legal at UAT JudeWI lalomita, 

Solicitant de finantare pentru proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI 	ENERGETICE A SCOLII 
PROFESIONALE SPECIALE "ION TEODORESCU " SLOBOZIA" pentru care am depus prezenta Cerere 
de finantare 

Mă  angajez ca  Unita tea Administrativ Teritorial ă  Judetul lalomita 

Să  asigure contributia proprie 99.866,76 lei, reprezentând 2,00% din valoarea totat ă  
etigibit ă  a proiectului, conform cererii de finantare, 

S ă  finan ţ eze costurite neeligibile (inclusiv costurite conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

asigure resursele financiare necesare irnplement ă rii optima ale proiectului in condi ţ iile 
ramburs ă rii ulterioare a cheltuielitor eligibite din instrumente structurale, 

prezinte, Ia momentut contract ă rii, hot ă rarea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultimul buget rezuttat in urma evalu ă rii tehnice ş i financiare in care sä se mentioneze 
sumele ce imptic ă  contributia soticitantului la cheltuieli eligible ş i neetigibile aferente 
proiectutui, 

Să  men ţ ină  proprietatea/administrarea facitit ăţ ilor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse (uncle este cazul), a bunuritor achizi ţ ionate ş i natura activit ăţ ii pentru 
care s-a acordat finan ţ are ş i s flu ipotecheze, cu excep ţ ia situatiilor prev ă zute in 
contractul de finantare, pa o perioad ă  de cat pu ţ in 5 (cinci ani) ani de ta efectuarea pl ă tii 
finale In cadrul contractutui de finan ţ are, 

• In cazul in care va prirni finantare din POR 2014-2020 pentru investitii in infrastructur ă  
trebuie ca pe perioada de durabilitate s ă : 

▪ să  men ţ ină  investi ţ ia reatizat ă  (asigurAnd mentenan ţ a ş i serviciile asociate 
necesare); 

o s ă  nu realizeze o modificare asupra calit ă tii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat in conditille prev ă zute in contractul de finantare; 

o să  nu reatizeze o modificare substantial care afecteaz ă  natura, obiectivele sat( 
conditiile de realizare ş i care ar determina subminarea obiectivelor initiate ale 



Program0 Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic,  cu emisii sc ă zute de carbon 

Priori ţ atea de investi ţ ii 3,1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă ril inteligente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructuriie publice, inclusiv în cl ă dirite 
publice, i in sectorul locuintelor 

Operattunea 13 - Cl ă diri publice 

Ghidul Solicitantului, Condi0 specifice de accesare a fonduaor  în  cadrul apelului de pruiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

▪ Să  respecte, pe durata preg ă tirii ş i implementă rii proiectului, prevederile legislatiei 
comunitare ş i nationate in domeniul dezvolt ă rii durabile, egalit ă tii de ş anse ş i 
nediscrimin ă rii ş i egalită tii de gen. 

• Să  asigure accesibilizarea corespunz ă toare a spatiului/spatiilor obiect al proiectului, prin 
mentionarea in cerintele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederitor nationale ş i europene aplicabile in vigoarel. 

• S ă  se asigure cu privire la preluarea ş i respectarea recomand ă rilor din cadrul raportului de 
audit energetic in etapele urm ă toare de proiectare ş i executare ale proiectului, in vederea 
realiză rii performantelor energetice rninime innpuse  de  legislatia national ă  ş i european ă  
aplicabil ă ,  n  vigoare 2 . 

• Să  respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urrn ă toarele conditii: 

O s ă  nu se afle in stare de faliment 

O s ă  nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 
651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata  intern ă  in aplicarea articoletor 107 ş i 108 din tratat. 

O să  nu fi fast g ă sit vinovat, printr-o hot ă ră re judec ă toreasc ă  definitiv ă , pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea ş i utilizarea fondurilor 
eurapene ş i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat  pun  Legea nr. 286/2009, cu nnodific ă rite ş i 
complet ă rile ulterioare. 

1  Reglement ă rite europene ş i nationale retevante incidente: 

• art. 7 al Regulamentutui (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european ş i al consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondut european de dezvoltare regional:6, Fondut social european, 
Fondut de coeziune, Fondut european agricot pentru dezvoltare rurai ă  ş i Fondul european pentru pescuit ş i afaceri 
maritime, precum ş i de stabitire a unor dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regional ă , 
Fondut social european, Fondul de coeziune ş i Fondut european pentru pescuit ş i afaceri maritime ş i de abrogare a 
Regulamentutuf (CE) nr. 1083/2006 at Consiliului, 

▪ capitolul ľ V Accesibilitate din Legea nr, 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
republicata, Cu modificarile si comptetarile ulterioare, 

• Ordinul ministrutui dezvoltarii regionate si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ă rii 
tehnice "Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i spatiutui urban ta nevoite individuate ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizutre NP 051/2000' 

2  Reglement ă rite europene ş i nationale relevante incidente: 

• Directive 2010/31/UE a Partamentului European ş t a Consitiului din 19 mai 2010 privind performanta energetic ă  a 
ci ă diritor, 

• Directive Parlamentolui European ş i a Consitiului nr. 2012/27/UE privind eficienta energetic ă , 
• Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/LJE a Parlamentutui European ş i a 

Consiliutui privind performanta energetic ă  a cl ă dirtlor prin stabilirea unui cadru metodotogic comparativ de calcut 
at niveturitor optima, din punctul de vedere at costuritor, ale cerintetor minirne de performant ă  energetic ă  a 
cladirilor ş i a etementetor acestora, 

• Legea 372/2005 privind performanta energetic ă  a cledirilor ş i legfsLatia subsecvent ă , inctusiv Ordinul nr. 3.152 din 
15 octombrle 2013 pentru aprobarea Procedurii de control at statului cu privire la aplicarea unitar ă  a prevederitor 
legate privind performanta energetica a cledirtior ş i inspectia sisternetor de inc ă lzire/climatizare - indicativ PCC 
001 -2013, 

2 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Spriiinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investip 3.1 - Sprijinirea eficier ţ ei energetice, a 
gestion ă rii intetigente a energiei ş i a utilizarii energiei din some 
regenerabite în infrastructurite publice, inclusiv in cl ă dirile 
publice, ş i n sectorul tocuirietor 

Operatiunea B 	publice 

Ghidul Solicitantului. Condi ţ ii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de praiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

s ă  detin ă  dreptul legal de a desf ăş ura activit ă tite prev ă zute in cadrul proiectului. 

• S ă  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situa ţ ii , eveniment ori modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate aplicabile mentionate in Ghidul 
solicitantutui (general ş i specific) in termen de cel mutt 5 zile lucr ă toare de la tuarea la 
cuno ş tint ă  a situatiei respective. 

Semn ă tura: 

PAVEL MARIAN 
Semn ă tura reprezentantului legal al salicitantutui 

Data: I /2022 
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ROMANIA 

CONS ILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia Plata RevolL4iei Nr. 1 

PRE$EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă r ăire privind aprobarea modific ă rii Hotăirftrii Consiliului Judetean Ialomita nr.96 
din 28.05.2021 pentru aprobarea realiz ă rii proiectului „Crqterea eficientei energetice a Ş colii 

Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" ş i  a cheltuielilor legate de project 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea aprobarea modific ă rii Hotă rarii 
Consjliului Judetean Ialomita nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea 
eficientei energetice a Seolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de 
project 

Pentru demararea executiej din cadrul proiectului, conform calendarului de jmplementare a 
proiectului, a fost intocmit projectul tehnie ş i detail lie de executie ale acestuia, in unna c ă ruia a rezultat un 
deviz general al proiectului. Analizand devizul general de la faza DALI i devizul general de la faza PT se 
poate observa o cre ş tere de 58.552,26 lei. in acest sons, este neeesar ă  actualizarea valorii totale a proiectului 

bugetul cererii de finantare, avand in vedere c ă  fundamentarea bug etului cererii de fman ţ are se bazeaz ă  pe 
devizul general al proiectului. 

De asemenea, având in vedere c ă  in urma imp ă rtirii sumelor de c ă tre proiectant din devizul general 
al investi ţ iei pe tipuri de cheltuielj, a rezultat o valoare majorafd a cheltuielilor neeligibile i o valoare 
diminuată  a cheltuielilor eligibile, pentni a mentine valoarea total ă  eligibilă  a proiectului, aceasta va  íi  
mentinută  in project ca o cheltuial ă  eligibilă . 

În raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elementele ce stau la baza propunerii spre 
aprobare a proiectului de hot ă rare. 

Constatând ca sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 
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ROMANiA 

COL ULJUDIETEAN fit OMITA 

RAPORT 
la proiectul de hotă rfire privind modificarea  i  completarea Hot ă rdrii Consiliului 

Judetean Ialomita nr. 96/28.05.2021 pentru aprobarea realiz ă rii proiectului 
"Cresterea Eficientei Energetice a Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" 

Slobozia" 

UAT Jude ţ ul Ialomita a depus spre finantare din fonduri europene prin Programul Operational 
Regional 2014- 2020, Axa prioritar ă  3, Sprijinirea tranzillei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de 
carbon, Prioritatea de investitii 3.1 „Sprijinirea eficientei energetice a gestion ă rii inteligente a 
energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse regenerabile in infrastructuri publice, inclusiv in cl ă dirile 
publiee ş i in sectorul locuintelor", Operatiunea B-Cl ă diri publice, obiectivul de investi ţ ii "Cresterea 
Eficientei Energetice a Seal Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia". 

In urma finaliz ă rii etapei de evaluare tehnic ă  i financiar ă , precum i ea urmare a aplic ă ril 
mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte in decembrie 
2021 a fost semnat Contractul de finan ţ are nr. 7462 pentru proiectut "Cresterea Eficien ţ ei Energetice 
a Seolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia". 

Pentru demararea executiei lucr ă rilor din cadrul proiectului, conform calendarului de 
implementare a proiectului a fost intocmit proiectul tehnic ş i detaliile de executie ale acestuia, in 
urma c ă ruia a rezultat un deviz general al proiectului. Analizand devizul general de la faza DALI si 
devizul general de la faza PT se poate observa o cre ş tere de 58.552,26 lei. 

In acest sens este necesar ă  actualizarea valorii totale a proiectului i bugetul cererii de finantare 
(cheltuieli eligibile ş i neeligibile), avand in vedere c ă  fundamentarea bugetului cererii de finantare se 
bazeaz ă  pe devizul general al proiectului: 

Referitor la actualizarea bugetului proiectului prin alinierea acestuia cu prevederile devizului 
general rezultat in urma etapel de proiectare la faza PT trebuie mentionate urm ă toarele: 

• in urrna imp ă rtirii de c ă tre proiectant a sumelor din devizul general al investi ţ iei in 
cheltuieli eligibile, neeligibile si conexe, a rezultat 

o o valoare majorat ă  a cheltuielilor neeligibile, de la 160.629,30 (TVA inclus) la 
782.048,85 lei (TVA inclus) 

o o valoare diminuat ă  a cheltuielilor eligibile de la 4.993.337,70 lei ( TVA inelus 
) la 4.313.365,90 lei ( TVA inclus) 

Pentru a mentine valoarea total ă  eligibila a proiectului ş i a nu realiza dezangajarea bugetar ă  a 
unor sume care vor fi neeesare pe durata executiei luer ă rilor, propunem ca diferen ţ a dintre 
valoarea eligibil ă  prev ă zută  in contraetul de finantare si valoarea eligibil ă  rezultat ă  in devizul 
general faza PT, respectiv 679.971,80 lei s ă  fie mentinut ă  in bugetul proieetului ca si 
eheltuial ă  eligibil ă .. Astfel valoarea bugetului proiectului va fi mai mare decat valoarea 
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devizului general at investi ţ iei cu suma de 679.971,80 lei , aceasta reprezentdnd o suma 
eligibil ă  ce va putea fi utilizat ă  ulterior in cadrul proiectului. 

Astfel actualizarea bugetului proiectului "Cresterea Eficientei Energetice  a 	colii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia", cod SMIS 140307 va fl dupd cum urmeaz ă : 

• Valoarea total ă  a proieetului, inclusiv TVA aferent: 5.775.386,57 lei, conform bugetuluj 
actualizat, ata ş at anexa I (valoarea total ă  a proiectului se majoreazd cu 621.419,56 lei 
inclusiv TVA, fa ţă  de valoarea ini ţ iald a proiectului 5.153.967,01 lei) 

• Valoarea total ă  eligibil ă , inclusiv TVA aferent: 4.993.337,71 lei cu TVA nu se modified 
• Valoarea total ă  neeligibild, inclusiv TVA aferent: 782.048,85 lei cu TVA, conform 

bugetului ata ş at aitexa nr. I (contribu ţ ia cheltuielilor neeligibile a fost majorat ă  cu 
621.419,56 lei cu TVA) 

• Contributia proprie, inclusiv TVA: 881.915,61 lei din care contribu ţ ia de 2.00% a 
solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusjv TVA aferent: 99.866,76 lei cu TVA 
(valoarea contributiei solicitantului la cheltuielile eligibile nu se modified fa ţă  de 
valoare ini ţ ial ă ), jar contribu ţ ia solicitantului la cheltuieli neeligibile inclusiv TVA 
aferent este de 782,048,851ei. 

In raport cu modjficarea sumelor detaliate mai sus se vor reactualiza in mod corespunz ă tor ş i 
anexele 1 ş i 2 la I-1C J nr. 96/28.05.2021. 

Totoda.tă  Judeţ ul Ialomi ţ a trebuie s ă  imputerniceasc ă  pe reprezentantul s ă u legal s ă  semneze 
documentatia aferentd projectuluj, in situa ţ iile mentionate de Ghidul Solicitantuluj precum 
Deelaraţ ia de angajament prev ă zută  in anexa nr. 2, care inlocuie ş te Declara ţ ia din anexa nr. 2 de la 
HCJ nr. 96728.05.2021 cele anterior men ţ ionate. In acest sens propunern spre aprobare Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea proiectului de hot ă rdre privind modificarea HCJ nr. 96/28.05.2021 de 
aprobare a realiz ă rii proiectului "Cresterea Eficientei Energetice a Ş colii Profesionale Speciale 
„Ion Teodorescu" Slobozia", Cod SMIS 140307 ş i a cheltuielilor legate de project cu modific ă rile 
ulterioare. 

Director Executiv Adjunct, 
Stan& Mariana 

Sef serviciu, 
Vasil 	n* la 
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