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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 

28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32006/2022 - W din 09.12.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea 

realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Raportul de specialitate nr. 32038/2022 – K din 09.12.2022 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Speciale; 

- Avizul nr. 32466/2022 - G din 14.12.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 32429/2022 - G din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu: 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.64 alin.(1) şi (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art.45 și art.47 din Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.46 din 30.03.2021, 
cu modificările și completările ulterioare,, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru 

aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale 
„Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„Art.2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la Art.1 în cuantum de 

5.775.386,57 lei cu TVA.  



Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la Art.1 în cuantum de 

4.993.337,71 lei cu TVA.  

(3) Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Ialomița la finanțarea 

proiectului, în valoare de 881.915,61 lei cu TVA, compusă din 99.866,76 lei, reprezentând 2% 

din valoarea totală eligibilă a proiectului și 782.048,85 lei cheltuieli neeligibile.  

(4) Consiliul Județean Ialomița se angajează să finanțeze din bugetul județului Ialomița 

toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare 

necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale.  

(5) Contribuția Consiliului Județean Ialomița și costurile neeligibile prevăzute la 

alin.(1)-(3) sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexele nr.1 și nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
Art.II. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 

28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.IV. Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița, și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Ialomița, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                  Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                         Adrian Robert  IONESCU    
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