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PROIECT DE HOTA RARE NR 
privind aprobarea realizetrii proiectului ş i a cofinantă rii cheltuielilor legate de 

proiectul "Extindere colectare separate' a deş eurilor municipale" 

Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.23/2022  - 3 din  02' iat  .2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr. 33417 /2022 - LI din  -P a  .2022 at Directiei 

Investitii Servicii Pub/ice; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico — 

financiare ş i agricultura, 
Tn  conform /tote Cu: 
- prevederile Hot ă rarii Consiliului Judetean lalomita nr. 80/20.04.2022 privind 

opmbarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027; 
prevederile pentru aprobarea Ghidului Solicitantului — conditii specifice de 

accesare a fondurilor pen tru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 
de.seurilor, Axa Prioritar6 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condi ţ ii de 
management eficient at resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de pregatire pentru reciclare a de ş eurilor 
in Romania, Programul Operational Infrastructur6 Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile cornunitare de utilit6ti pub/ice, 
republicat ă , cu modifică rile i cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ă tilor, 
republicat ă , cu modificarile i cornplet6 rile ulterioare; 

prevederile 	nr. 92/2021 privind regimul de ş eurilor, cu modificarile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. m) din Ordonanta de Urge* a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i  
cornpletarile ulterioare, 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1(1) Se aprob ă  realizarea Proiectului "Extindere colectare separata a 
deseurilor municipale" pentru obtinerea finant ă rii din fonduri europene prin Programul 
Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020, Axa Prioritar ă  3 Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu in conditli de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 
Reducerea num ă rului depozitelor neconforme si cresterea gradului de preg ă tire pentru 
reciclare a de.seurilor in Romania. 

(2) Pe durata realiză rii proiectului si a implement ă rii acestuia se vor respecta 
prevederile 	 cornunitare i nclionale in domeniul egalit ă tii de sanse, 
nediscrimin ă rii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor pub/ice 
ajutorului de stat. 

Art.2(1) Se aprob ă  valoarea totală  a proiectului prevă zut la art.1 in cuantum de 
104.426.238,99 tel cu TVA. 

(2) Se aprob ă  valoarea totală  eligibilă  a proiectului prevă zut la art.1 in cuantum 
de 87.753.142,00 lei fare, TVA. 

(3) Se aprob ă  contributia pro prie a Consillului Judetean lalomita la finantarea 
proiectului, in valoare de 35.627.775,70 lei f ă ră  TVA, compusa din 1.404.050,30 lei fă ră  
TVA, reprezentelnd 2% din valoarea total ă  eligibil ă  a proiectului, 17.550.628,41 lei fară  
TVA reprezentând 20% contributie conform Ordinului 2162/2022 .si 16.673.096,99 tel 
cheltuieli neeligibile reprezenternd TVA. Asistenta financiar ă  nerambursabil ă  solicitată  
este in sum ă  de 68.798.463,29 lei fare' TVA. 

(4) Consiliul Judetean Ialomo se angajează  să  finanteze din bugetul judetului 
lalomita to ate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului l va asigura toate 
resursele 	fin anciare 	necesare 	implement ă rii 	pro iectului 	in 	conditiile 
rambursă rii/decontă rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(5) Contributia Consiliului Judetean lalomita  i costurile neeligibile prev ă zute la 
alin. 1, 2 si 3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prev ă zut 'in anexa nr. 1 care 
face parte integrantă  din prezenta hot ă rerre 

Art.3 Se imputerniceste domnul Marian Pavel - Presedintele Consiliului Judetean 
lalomita .56 semneze documentatia aferenta proiectului, in situatiile mentionate de 
Ghidul Solicitantului, precum si Declaratia de angajament prev ă zută  în anexa nr. 2 care 
face parte integrant ă  din prezenta hotă reire. 

Art.4 Prezenta hoterrerre clevine obligatorie si produce efecte de la data 
cornunică rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomita, prezenta hot ă rerre se 
va comunica, spre aducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judetean Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" si, 
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spre ş tiintel, lnstitutiei Prefectului — Judetul lalomita, urmand a fi publicat5 pe site-ul 
Consiliului Judetean lalomita —Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului Ialomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rcl/Oc 
Adoptatti la Slob  ozia 	 RC 
Astă zi 	2022 	 2 ex. 
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BUGET PROIECT „Extindere colectare separata a deseuriior rnunicipale" 

Valoarea totala a 
proiectului 

(Costuri eligibile 
si neeligibile) 

104.426.238,99 
LEI (cu TVA) 

Costuri eligibile 

87.753.142,00 
LEI 

(fara TVA) 

Deficit de 
finantare (80%) 

70.202.513,59 

LEI 

(fara TVA) 

Grant UE(85%) 

59.672.136,55 

LEI (fara TVA) 

Contributie buget de stat (13 %) 
9.126.326,74 

LEI (fara TVA) 

Contributie buget local (2%) 

1.404.050,30 

LEI (fara TVA) 

Diferenta deficit de finantare(20%) 

17.550.628,41 

LEI (fara TVA) 

Costuri 
neeligibile 

TVA 

16.673.096,99 
LEI 

Contributie 
neeligibile 

0 LEI 

TVA 

16.673.096,99 
LEI 

Recuperabil 
16.673.096,99 

LEI 

Nerecuperabil 

0 LEI 

Alte eheltuieli neeligibile 

OLE! 

Sumeie mentionate in tabelul de mai sus sunt rezultate in urma introducerii valorilor din Devizele pe 

object in Sectiunea Buget din MySMIS. Valorile sunt rezultate in urma rotunjirii la 2 zecimale realizata de 

aplicatia MySMIS si sunt valorile finale ale proiectului. Aceste sume sunt cele luate in cosiderare de 

Autoritatea finantatoare.  Once  modificare a sumelor Si  necorelarea acestora cu celelalte documente ale 

proiectului atrage clarificari si depunctari in procesul de evaluare. 
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PRE$EDiNTE 
	

2022 	din :12.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea realiz ă rii proiectului ş i a cofinanterrii cheltuielilor legate de proiectul 

"Extindere colectare separate' a deş eurilor municipale" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean lalomita se 
propune oprobarea realiz ă rii proiectului ş i a cofinantă rii cheltuielilor legate de proiectul 
"Extindere colectare separat 6 a deş eurilor municipale". 

Consiliul Judetean lalomita, a apro bat prin hotă rarea nr. 86 din 27.04.2021 Planul 
Judetean de Gestion are a De ş eurilor. Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru 
asigurarea unui sistem durabil de gestion are a de ş eurilor, care s ă  indeplinirea obiectivelor 
ş i tintelor asumate la nivel national. Astfel, PJGD are ca scop definirea obiectivelor ş i 
tintelor judetene in conformitate cu obiectivele i tintele Planului National de Gestionare 
a Deş eurilor, precum i indeplinirea objective/or i tintelor existente la nivel european, 
abordarea tuturor aspectelor privind gestion area de ş eurilor core fac obiectul planific ă rii 
la nivel judetean. De asemenea, PJGD serve ş te ca baz ă  pentru stabilirea necesarului de 
investitil ş i a politicii in domeniul gestion ă rii deş eurilor care fac obiectul planific ă rii 
realizarea ş i dezvoltarea sistemelor de management integrat al de ş eurilor la nivel 
judetean i elaborarea pro iectelor pen tru obtinerea finant ă rii. 

Prin Ghidul de Finan tare, Pro gramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020, 
Axa Prioritară  3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient 
al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconforme 
cre ş terea gradului de preg ă tire pen tru reciclare a de ş eurilor in Romania, sunt vizate 
proiecte noi integrate/individuale pen tru consolidarea ş i extinderea sistemelor de 
management integrat at de ş eurilor, cu respectarea ierarhiei de ş eurilor (prevenire, 
pregă tirea pen tru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare 
eliminare): inchiderea i reabilitarea de depozite neconforme i deschiderea/extinderea 
de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare separat ă ; constructia de instalatii 
de transfer ş i instalatii pentru valorificarea/tratarea de ş eurilor, platforme de cornpostare 
.ş i unită ti de cornpostare individual ă , statii de tratare mecono-biologic ă . 

Prin  pro iectul supus aprob ă rii se doreş te achizitionarea unor bunuri mobile pen tru 
extinderea co/ectč rii separate a de ş eurilor municipale ş i anume, vehicule destinate 
colectă rii i transport-aril deş eurilor i recipiente pen tru colectarea separate' (pubele, 
containere, containere abroll, etc.). 



Avand 'in vedere cerintele si prevederile Ghiduluj Solicitantului pentru Programul 
Operational Regional 2014 — 2020, Axa prjoritar ă  3, este necesară  aprobarea realiz ă rii 
projectuluj si a cheltuieljlor legate de project. 

În raportul Directiei Investitli sj Servicji Pub/ice sunt prezentate datele privind 
cheltuieljle legate de implementarea proiectului si propuse spre apro bare. 

Presedintele Consiliuluj Judetean lalomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este 
ismputernicit să  semneze documentatia aferent ă  proiectuluj sj declarclia de angajament — 
cornponentă  a cererii de finantare, prin care se angajeaz ă  s ă  asigure resursele fin anciare 
necesare implement ă rii acestuj project. 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesjtate si de oportunjtate, pro pun 
Consiljului Judetean lalomita ado ptarea hotă ră rii în forma si continutul prezent ate în 
project. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Cristian Rewreanu 
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RAP ORT 

la proiectul de hot ă r ă re privind aprobarea realiz ă rii proiectului a cofinan ţă rii ş i a 

cheltuielilor legate de proiect (cheltuieli eligibile ş i neeligibile): "Extindere coletare 

separată  a deş eurilor municipale" 

Urrmar e a lans ă rii apelului de proiecte: Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului 

depozitelor neconforrne ş i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romania. 

Titlu : Apel de proiecte pentru dezvOltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor - 

proiecte noi de investi ţ iiProgramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. 

Dezvoltarea infrastructuril de mediu in condiţ it de management eficient al resurselor -Obiectivul 

specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme yi creyterea gradului de pregă tire pentru 

reciclare a dayeurilor in romă nia Consiliul Judetean Ialomita intentioneaz ă  depunerea in cadrul acestui 

apel projectul: "EXT1NDERE COLETARE SEPARATĂ  A DE Ş EURILOR MUNICIPALE" 

Avand in vedere cerintele ş i prevederile Ghidului Solicjtantului pentru Axa prioritar ă  mai sus 

mentionată  este necesar ă  adoptarea unei hot ă rari de Consjliu Judetean pentru aprobarea realiz ă rii 

proiectului ş i a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea proiectului, conform Anexei 1, este dup ă  cum 

urmeaz ă : 

Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA: 104,426,238.99 lei 

Valoarea total ă  e ĺ igibilă , fă ră  TVA: 87,753,142.00 lei 

Valoarea total ă  neeligibilă  reprezentând cval  TVA: 16,673,096.99 lei 

Valoarea contribu ţ iei proprii este de 35.627.775,70 lei fă ră  TVA din care: 1,404,050.30 lei 

(fad TVA) reprezentand 2% din valoarea eligibil ă  a proiectului, 17,550,628.41 lei (fă ră  TVA) 

reprezentand 20% contribu ţ ie cf. art. I alin 2, Ordin 2162/29,08,2022 lei si costuri neeligibile 

reprezentand TVA: 16.673.096,99 lei 

Asisten ţă  financiard nerambursabil ă  solicitat ă : 68.798463,29 lei 

Preciz ă m c ă  in cadrul acestui project este aplicabil ordinal 2162 art. L, alin 2 in care se 

spune cä se aplic ă . art. 61 alin a din regulamentul UE nr. 1303/2013, Anexa V unde pentru de ş euri se 

aplic ă  o contribu ţ ie suplimentar ă  de 20% din valoarea proiectului. Aceast ă  suma Sc reg ă se ş te ş i in cadrul 



Anal izei Cost Beneficiu din cadrul Studiului Tehnic aferent 	"Extindere coletare separat ă  a 

deş eurilor municipale" 

De asernenea, potrivit cerin ţ elor Ghidulu Solicitantului, Jude ţ ul lalomi ţ a prin presedintele 

Consiliului Jude ţ ean Ialomita se angajeaz ă : 

va asigura contribu ţ ia proprie respectiv 35.627.775,70 lei, 

că  va finan ţ a toate eosturile neeligibi le aferente proiectului 

vor asigura resursele financiare necesare implement ă rii optime ale proiectului în conditiile 

ramburs ă rii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 

Totodat ă  solicitantul, respectiv Jude ţ ul Ialomi ţ a trebuie s ă  imputerniceasc ă  pe reprezentantul s ă u legal 

să  semneze documentatia aferent ă  proiectului,  în situatiile men ţ ionate de Ghidul Solicitantului. 

Faţă  de cele prezentate, av ă nd îii vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privincl finantele publice 

locale precurn si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile si complet ă rile 

ulterioare, propunem spre analiz ă  Consillului Judeţ ean Ialomita adoptarea proiectului de hot ă ră re 

privind aprobarea realiz ă rii proiectului: 'Extindere coletare separat ă  a de ş eurilor munielpale" 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Sta , eiu 

intocrnit -  Luiza Ghee ghe 
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