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PROlECT DE HOTARARE NR 
privind aprobarea realiză rli prolectului, a cofinantă rli i a cheltuielilor legate de project "Sprijin 

pen tru pregă tirea portofollului de proiecte in vederea atingerli obiectivelor prev ă zute prin 
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor în judetul lalornita" 

Con  siliul Judetean 
Avânciîn vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  /1,113/2023 -al:-  din  440 at  .2023 al Preş edintelui Consiliului 

Jude pan lalomita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.  420ir /2023 -  %6  din  10 .0(..2023 al Directiei lnvestitii ş i 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei  pen  tru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico — financiare ş i 

agricultură , 
fn  conformitate  Cu:  
- prevederile Hotă r6rii Consiliului Judetean lalomita nr. 80/20.04,2022 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027; 
- prevederile  pen  tru aprobarea Ghidului Solicitantului — conditli specifice de accesare a 

fondurilor  pen  tru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deş eurilor, Axa Prioritar ă  
3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu  în  conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul 
Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i creş terea gradului de pregă tire 
pen  tru reciclare a deş eurilor in România, Programul Operational lnfrastructură  Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr, 51/2006 privind serviciile cornunitare de utilită ti pub/ice, republicat ă , 
cu modifică rile ş i completarile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită tilor, republicat ă , 
cu modifică rile  i completă rile ulterioare; 

- prevederile 0.U.G. nr. 92/2021 privind regimul de ş eurilor, cu modific ă rile  i cornpletarile 
ulterioare; 

- prevederile art, 173 alin. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. m) din Ordonanta de Urgentei a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legli nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, 

Tri 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 complet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1(1) Se aprob ă  realizarea Proiectului "Sprijin  pen  tru preg ă tirea portofoliului de 
proiecte in vederea atingerii objective/or prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a 



Deş eurilor Fri juderul lalomira" pentru obrinerea finanr ă rii din fan dun europene prin Programul 
Operational infrastructur ă  Mare 2014-2020, Axa Prioritară  3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu 
in condirii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului 
depozitelor neconforme ş i creş terea gradului de preg ă tire pen tru reciclare a cie ş eurilor în 
Romania. 

(2) Pe durata realiz ă rii proiectului „si a implement ă rii acestuia se vor respecta prevederile 
legislariei corriunitare i narionale in domeniul egalitarii de ş anse, nediscrimin ă rii, protecriei 
mediului, eficienrei energetice, achiziriilor pub/ice ş i ajutorului de stat. 

Art.2(1) Se aprobă  valoarea total( a proiectului prev ă zut 	art.1 in cuantum de 
15.085.478,06 lei cu TVA. 

(2) Se aprob ă  valoarea total(' eligibil ă  a proiectului prev ă zut la art.1 în cuantum de 
14.755.643,00 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă  contriburia proprie a Consiliului luderean lalomira la finantarea proiectului, 
in valoare de 624.947,92 lei cu TVA, compus ă  din 295.112,86 lei cu TVA, reprezentand 2% din 
valoarea total(' eligibil ă  a proiectului ş i 329.835,06 lei cu TVA cheltuieli neeligibile. Asistenra 
financiară  nerambursabilă  solicitat ă  este in sum ă  de 14.460.530,14 lei cu TVA. 

(4) Consiliul Juderean lalomira se angajează  să  finanreze din bugetul juderului lalomira 
toate costurile neeligibile ş i conexe aferente proiectului ,si va asigura toate resursele financiare 
necesare implement ă rii proiectului în condirille ramburs ă rii/decontă rii ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

(5) Contriburia Consiliului Juderean lalomira ş i costurile neeligibile prev ă zute la alin. 1, 2 ş i 
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prev ă zut în anexa nr. 1 care face parte integrant(' 
din prezenta hot ă rare 

Art.3 Se imputerniceş te domnul Marian Pavel - Pre ş edintele 	Juderean lalomira 
să  semneze documentaria oferentă  proiectului, in situariile menrionate de Ghidul Solicitantului, 
precum ş i Declararia de angajament prev ă zută  in anexa nr. 2 care face parte integrant(' din 
prezenta hotă rare. 

Art.4 Prezenta hotă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira, prezenta hot ă rare se va 
comunica, spre aducere la indeplinire, direcriilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Juderean lalomira, Asociariel de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" ,si, spre ş tiinra, 
lnstituriei Prefectului — Juderul urmand a fi publicat ă  pe site-u! Consiliului luderean 
lalomita — Secriunea "Monitorul Oficial al luderului". 

PRESEDINTE, 	 AVIZAT, 
Secretarul General al ludetului lalomita 

MARIAN PAVEL 	 ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slobozia 
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Astă zi 	.2023 
	

2 ex. 



Artexana Hottitinva Consiaului Judetean Ialomi ţ a  
din 	 2023 

BUGET PROIECT „Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor 

prevazute prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul laiomita" 

Valoarea totala a 
• proiectului 

(Costuri eligibile 
si neeligibile) 

15.085.478,06 
LEI (cu TVA) 

Costuri eligibile 

14.755.643,00LEI 

TVA inclus 

Grant UE(85%) 

12.542.296,55 LEI (TVA inclus) 

Contributie buget de stat (13 %) 1.918.233,59 
LEI (TVA inclus) 

Contributie buget local (2%) 

295.112,86 LEI (TVA inclus) 

Costuri neeligibile 

329.835,06 LEI 

TVA inclus 

Cheltuieli cu asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe perioada de executie 

(obligatorii conform ghidului, dar neeligibile) 
277.172,32 LEI (valoare fara TVA) 

TVA aferent cheltuielilor cu asistenta tebnica din 
partea proiectantului pe perioada de executie 

52.662,74 LEI 



Titlul proieetuIui: ,Drijiti pQntru 	 .11-1 
vederee..atlngerii pbicetivelor prev ă .zute :pr in 
ncle ţ ean de .(1 csi orti.re a De ş etiri 1 or ..71 	detul 
alonli/a 

Dentimire organizatie 
Cod de inregistrare 
fiscal ă  
Num ă r de inregistrare in .2;4029 • 
Registrul 
Comertului/RegistruI 
autorit ă tilor publice 

Nr. de la Registrul 
Asociatiilor ş i 
Fundatiilor 

Attu' infiintă rii 

Adresa po ş tală : 
Cod: 

. 	• 	. Localitate: 	 .:,N nint-0441:11 :.!sioL)ozta 
Judet/Sector: Lbiini Ĺ a 
Adres ă  po ş tă  electronic ă  cjt ' ,ciciiet  to  

Prin prezenta, solicitantul in calitate de beneficiar declar pe propria r ă spundere c. solicitantul/parteneriatul creat: 
• are resursele financiare necesare pentru sustinerea implement ă rii proiectului 

ş i mă  angajez: 
furnizez contributia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectuIui, in valoare d . 	lei, 

reprezentand 2% din valoarea total ă  eligibil ă  a proiectului; 
• s ă  final-0z toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

s ă  asigur resursele financiare necesare implement ă rii optime a proiectului in condifile ramburs ă riUdecontă rii 
ulterloare a cheltuielilor; 

• s ă  men/in proprietatea proiectului ş i natura activit ăţ ii pentru care s-a acordat finan/are nerambursabil ă , pe o 
perioad ă  de eel pufn 5 ani dup. finalizare ş i să  asigur exploatarea ş i mentenan/a in aceast ă  perioad ă , cu 
respectarea prevederiIor regulamentelor comunitare; 

• s ă  asigur folosinta echipamentelor ş i bunurilor achizhionate prin proiect pentru scopul declarat in proiect; 

De asemenea, declar c ă  sunt de acord ş i voi respecta toate condhille prev ă zute in Ghidu Solicitantului, precum ş i in 
comunitară  ş i national ă  in vigoare, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, in caz contrar sunt de acord  en  

rezilierea contractului. 

Data: 25.01.2023 
Reprezentant legal 
Prenume ş i Nume: Marian PAVEL 

Semnă tura: 

Data: 25.01.2023 
Avizat ADI ECOO 2009 

Prenume ş i Nume 
Primar Nicolae RADU 

imputernicit HAGA nr. 37/21.12.2022 

Semn ă tura: i  
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Anexa 2 la Float-area Consiliului Judetean Ialomitz 
nr. 	 din 	 2023 

POIM 2014-2020 
	

Anexa 4 , Ghidul solicitantului OS 3,1 

DECLARATIE DE ANGAJAMENT 

1  Va fi avizaU de pre ş edintele ADI pentru proiectele de investifii din sccterul de de ş curi 
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PREŞ EDINTE Nr.  .11-433 /2023 	din J-0.01.2023 

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de hotă rtire privind aprobarea realiz ă rii proiectului, a cofinant ă rii ş l a cheltuielilor 

legate de prolect "Sprijin pentru preg ă tirea portofollului de proiecte în vederea atingerii 
oblectivelor prevă zute prin Plonul Judetran de Gestianare a Deş eurilor 713 judetul lalomita" 

Prin proiectul  de hotă râre supus dezbaterii plenului Consiliului Judelean lalomita se 
pro pune aprobarea realiză rii proiectului, a cofinanr ă rii ş i a cheltuielilor legate de proiect "Sprijin 
pen tru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii objective/or prev ă zute prin Planul 
Juderean de Gestion are a Deş eurilor in juderul lalomita". 

Consiliul Judetean lalomito, a aprobat prin hotă ră rea nr. 86 din 27.04.2021 Planul 
Juderean de Gestionare a De ş eurilor. Scopul PJGD este de a stabili cadrul pen tru asigurarea unui 
sistem durabil de gestionare a de ş eurilor, care să  indeplinirea objective/or ş i rintelor asumate la 
nivel national. Astfel, PJGD are co scop definirea objective/or .,si tintelor judetene in conformitate 
Cu obiectivele i tintele Planului National de Gestion are a De ş eurilor, precum indeplinirea 
objective/or i tintelor existente la nivel european, abordarea tuturor aspectelor privind 
gestionarea deş eurilor care fac obiectul plamfic ă rii la nivel jude ţ ean. De asemenea, PJGD 
serveş te ca bag, pentru stabilirea necesarului de investitli ş i a politicii in domeniul gestion ă rii 
deseurilor care fac obiectul plamfic ă rii realizarea i dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deş eurilor la nivel judelean elaborarea proiectelor pen tru obtinerea finant ă rii. 

Prin Ghidul de Finan ţ are, Pro gramul Operational Infrastructură  Mare 2014-2020, Axe 
Prioritară  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 pen tru reciclare a deseurilor în Romania, sunt vizate proiecte noi 
integrate/individuale pentru consolidarea ş i extinderea sistemelor de management integrat al 
deseurilor, cu respectarea ierarhiei deş eurilor (prevenire, pregtltirea pentru reutilizare, reciclare, 
cite metode de valorificare inclusiv tratare eliminare): inchiderea reabilitarea de depozite 
neconforme ş i deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare 
separată ; constructia de instalatii de transfer .,si instalatii pentru valorificarea/tratarea 
deseurilor, platforme de compostare ş i unită ti de compostare individual ă , statii de tratare 
mecano-biologicii 

Prin proiectul supus aprob ă rii se doreste realizarea aplicatlei de finan ţ are aferentei 
realiză rii investitlilor din PJGD prin Programul Operational de Dezvoltare Durabil ă , elaborarea 
documentelor suport in core/are cu investitiile prior/tare identificate si elaborarea 
documentatlei de atribuire a contractelor de prest ă ri servicii/lucră ri/furnizare. 



Avand  în vedere cerinrele ş i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operarional Infrastructur ă  Mare 2014 — 2020, Axa prioritar ă  3, este necesara aprobarea 
realiză rii proiectului si a cheltuielilor legate de project. 

În  raportul Direct-lei Investitii si Servicii Pub/ice sunt prezentate datele privind cheltuielile 
legate de implementarea proiectului si pro puse spre aprobare. 

Presedintele Consiliului Juderean lalomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este 
Fmputernicit s ă  semneze documentatia aferentă  proiectului  i declararia de angajament 
cornponenta a cererii de finanrare, prin care se angajeaz ă  s ă  asigure resursele financiare 
necesare implementă rii aces tui project. 

Constată nd  cä sunt fndeplinite condiVile de necesitate si de oportunitate, pro pun 
Consiliului Juderean lalomita adoptarea hotă ră rii în forma si continutul prezentate în project, 

PREgDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Cristian Raureanu 
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RAPORT 

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

cheltuielilor legate de project (cheltuieli eligibile i neeligibile): "Sprijin pentru preg ă tirea 

portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor prev ă zute prin Maud Jude ţ ean 

de Gestionare a De ş eurilor in j ude ţ ut Ialomita" 

Urrmare a lans ă rii apelului de proiecte: Cod ape]: POIM/870/3/1/Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a deseurilor in Romania. 
Titlu : Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor 
proieete noi de investitiiProgramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiţ ii de management eficient al resurselor -Obieetivul 
specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neeonforme ş i cresterea gradului de preg ă tire pentru 
reciclare a de ş eurilor In romania Consiliul Judetean Ialomita intentioneaz ă  depunerea in cadrul acestui 
apel 	proiectul: "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii 
obiectivelor prev ă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor in judetul Ialomi ţ a" 

In vederea acces ă rii finant ă rii nerambursabile este neeesar a se solicita sprijin în cadrul cererii de 
finantare ce se va depune pentru realizarea : 

-Aplicatiei de fmantare aferent ă  realiz ă rii investiilor din RIG-D prin PODD —Program 
Operational Dezvoltare Durabil ă  

-elaboră rii documentelor suport : studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu., analiza 
institutional, evaluarea impactului asupra mediului, etc In corelare cu investi ţ iile prioritare 
identificate ; 

elaboră rii docurnentatiei/documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucr ă ri si 
furnizare. 

Avă nd in vedere eerintele ş i prevederile Ghidului Solieitantului pentru Axa prioritar ă  mai sus 
mentionată  este necesar ă  adoptarea unei hot ă ră ri de Consiliu Judetean pentru aprobarea realiz ă rii 
proiectului ş i a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea proiectului, conform Anexei 1, este dup ă  cum 
urrneaz ă : 

Valoarea total ă  a proiectului, inelusiv TVA: 15.085.478,06 lei 
Valoarea total ă  eligibilă : 14.755.643,00 lei 
Valoarea total ă  neeligibilă : 329.835,06 lei 
Valoarea contribu ţ iei proprii este de 624.947,92 lei cu TVA din care: 295.112,86 lei cu TVA 
reprezentand 2% din valoarea eligibil ă  a proiectului ş i 329.835,06 lei cuTVA reprezentă nd 
costuri neeligibi le 
Asistenţă  financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă : 14.460.530,14 lei inclus 

1 



Bugetul necesar realiz ă rii proiectului este prev ă zut in anexa nr.1 la proiectul de hot ă rire. 
De asemenea, potrivit eerintelor Ghidului Solicitantului, Judetul Ialomita prin pre ş edintele 

Consiliului Judetean Ialomita se angajeaz ă : 
că  va asigura contributia proprie respectiv 

- c ă  va finanta toate costurile neeligibile aferente proiectului 
- că  va asigura resursele financiare necesare implement ă rii optitne ale proiectului in conditiile 

ramburs ă rii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 
Totodat ă , solicitantul, respectiv Judetul Ialomita trebuie s ă  imputerniceasc ă  pe reprezentantul s ă u legal 
să  semneze documentatia aferent ă  proieetului, in situa ţ iile mentionate de Ghidul Solicitantului. 

• Fată  de cele prezentate, avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale precum si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile ş i cornplet ă rile 
uherioare, propunem spre analiz ă  Consiliului Judetean Ia1ornita adoptarea proiectului de hot ă rare 
privind aprobarea realiz ă rii proiectului: "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proieete in 
vederea atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a Deş eurilor in 
judetul Ialomita" 

Director Executiv cljunct 
Mar' a 

 

inteuait: Lui Glieorghe 
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