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PROIECT DE HOT4R4RE NR. 	 
pentru modificarea Hotardrii Consiliului Judelean Ialomita nr. 116 707.08.2020 privind aprobarea 

reaUz ă riiproiectului "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Sediului Muzenlui Jude ţean Indomi ţa" 
ş i a cheltuielilor legate de project 

Consiliul Judeţ ean 
Avcind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  .Y. 242. 12023 -  ?(  din  1  .01.2023 al Presedintelui Consiliului 

Examinand : 
- Hoteirarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 116107.08.2020 privind aprobarea realiză rii 

pro iectului "Cresterea eficienţ ei energetice a Sediului Muzeului Juderean Ialomiţa" si a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Raportul de specialitate nr.  -Y-A9 /2023 - 1Q--  din  /0 .01.2023 al Direcţ iei Investifii ş i 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.01.2023 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturei; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.01.2023 al Comisiei de urbanism, wnenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionalei, protecţ ia mediului ş i turism, 

In conformitate Cu.. 
prevederile Hot'drarii Consiliului Judeţ ean lalomiţ a nr. 88/2017 privind aprobarea "Strategiei 

in domeniul eficien ţ ei energetice a Juktului Ialomiţ a pentru perioada 2016-2020"; 
- prevederile art. 173 (din. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. f) din Ordonanţ a de Urgent:6i a Guvernului 

nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare; 
prevederile Hotiirdrii de Gwent nr. 90712016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru 

al documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţate din fonduri 
publice; 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţ ille publice, cu modificarile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 2 73/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modificeirile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicel legislativei pentru elaborarea actelor 
normative, republicatii; 

prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului Judeţean Ialomita, 
aprobat prin Hoteirarea Consiliului Jucleţ ean lalomiţa nr. 46/30.03.2021, cu modific ă rile yi 
completă rile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţ ei a Guvernului nr. 
5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare, 
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HOT Ă R Ă ,Y TE: 

Ara Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realiză rii 
proiectului "Cresterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean lalomi ţa" si a eheltuielilor 
legate de proieet, se modific ă  după  cum urmeazd: 

1. La articolul 2, alineatele (1) ş i (3) se modified $i vor avea urm ă torul cuprins: 

Art.2(1) Sc aprobă  valoarea totală  a proiectului prevăzut la art.1) în euantuni de 8.419.184,89 
lei Cu TV -A. 

(3) Se aprobă  contributia proprie a Consiliului Judefean Icilomiţ a la finanfarea proiectului, in 
valoare de 3.182.333,71 lei cu TVA, compusci din 106.874,52 lei cu TVA, reprezenteind 2 0ŕ  din valoarea 
totală  eligibilă  a proiectului ş i 3.075.459,19 lei cu TVA cheltuieli neeligibile. Asistenfa financiarei 
nerambursabilci solieitată  este in St(112ei de 5.236.851,18 lei at TVA. 

2. Articolul 4 se modified „si vor avea urnidtorul cuprins: 

"Art.4 Se imputernice ş te domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judetean Ialomi ţa, să  
semneze documenta ţ ia aferentă  proiectului, în situatille mentionate de Ghidul Solicitantului, precum ş i 
Declaratia de angajament preveizută  ín anexa nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotă reire. " 

3. Anexele nr. I ş i 2 se modified ş i se fnlocuiesc en Anexele nr.1 si 2 care fac park din prezenta 
hotă r 

Art. II Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdră re va fi comunicat ă  
Direct/el Investifii ş i Servicii Publice, Direcţ iei Buget Finanie, Direcţ iei Achzilii i Patrimoniu ş i, spre 
saint& Instituţ iei Prefeetului Judeţ ul lalomita, urnicind a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a Sectiunea "Monitorul Oficial al Judefului". 

PREYEDINTE 	 Avizat, 
Secretarul general al judefului Ialornita 

MARIAN PAVEL 	 Adrian Robert IONESCU 

Rd./0c. 

DIG 
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5. BUGETUL CERERII DE FINANTARE 

BUGETUL CERERII DE FDIANTARE 

111r. crt Dun/mired capitalelor ai subeapitolelor ChokuieII eligibile TOTAL ELIGIBIL Cheituiclineetigibile 
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5. BUGETUL CEREMI DE FKANTARE 

SIDISE  DE FINANTARE A PROFECTILILIDI 

NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANTARE 

T Valoarea totalii n tererii de fin:Ant:ire, din t are i 8.419.184,89 

Valoarea Iota], nee1ioibil.1._ induigiv TVA afereni 3.075.459,19 

b. Valoarea tatalla elig8414, inclusiv TVA eferea1 5.343.725,70 

IT Contribigia proprie, din care . 3.182.333,71 

Conteibutia anlinitaniolui la obelluieill eligibile . inclierio TVA aferent 106.974,52 

b. Contributia seliaitantolui la tibe11,1e3 neeligiblie, irICILIRiV TVA aferert 3 875459,16  

III ASISTENT71 FINA_NCLAILA NERAMBURSABILA SOLICITATA. 5.236.851,18 

Categoric Sclicitaut 

Valo"r" total ă  
ELIGIBFLA aferenta 

coscooriei de 

so/162nd 

Total eliaibil cerere 

de fmantare 

Solicitant din categoric, Autoritali $i insiltuld publice locale, inclusiv 

Solicitanti - Mernbrii "Lanni parioneriot intro acestea 
5.343.725,70 

5343325.70 
Solicitaut din categur/s AuEoril ă  ii pa blice centrale, iaclusiv 

Solicitanti - Membrii al mini partEncriat intro acestca 
0,011 

Totai 5.343.725,70 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisli sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă rli inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cl5diril,e 
publice, i in sectoru[ locuintelor 

Operatiunea B - Cl ă diri publice 

Ghldul Solfcitantului. Condgii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apeki[ui de proiecte cu titful POR/2020/3/3,1/13/2/NE,SE,SM 

ModeLC 

Declaratie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul MARIAN PAVEL, CNP ,posesor  at CI seria nr. , eliberat ă  de 
SPCLEP SIobozia, in calitate de reprezentant Ina( al UAT Jude rut 

Solicitant de finantare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului 
Judetean lalomita" pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finantare 

Mă  angajez ca (comp(etap Cu denumirea organizafiel solicitante) 

Să  asigure contributia proprie 106.874,52 lei, reprezent ă nd 2% din vatoarea totat ă  etigibilă  
a proiectutui, conform cererii de finanpare, 

Să  finanteze costurile neeligibite (inclusiv costurite conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

Să  asigure resursele financiare necesare implement ă rii optime ale proiectului in conditiile 
ramburs ă rii ulterioare a cheltuielitor eligibile din instrumente structurale, 

Să  prezinte, la momentul contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectului in conformitate 
cu ultimut buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice i financiare in care s ă  se men ţ ioneze 
sumele ce implică  contribu ţ ia solicitantutui la cheltuieli eligible ş i neeligibile aferente 
proiectului, 

Să  mentin ă  proprietatea/administrarea fadlit ă tilor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse (uncle este cazul), a bunurilor achizitionate ş i natura activit ă tii pentru 
care s-a acordat finarrtare ş i să  nu ipotecheze, cu exceptia situatiilor prev ă zute  în  
contractul de finantare, pe a perioad ă  de cet putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea pl ă tii 
finale in cadrut contractului de finantare, 

În cazul in care va primi finan ţ are din POR 2014-2020 pentru investitii in infrastructură  
trebuie ca pe perioada de durabititate 

o să  mentin ă  investitia realizat ă  (asigură nd mentenanta ş i serviciile asociate 
necesare); 

o să  nu reatizeze o modificare asupra calitkii de proprietar/administrator at 
infrastructurii, deck in conditille prev ă zute in contractul de finantare; 

o să  nu realizeze o modificare substantial ă  care afecteaz ă  natura, obiectivele sau 
conditiite de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiate ale 
investitiei. 

S să  respecte, pe durata preg ă tirii ş i implementArii proiectului, prevederite legistatiei 
connunitare ş i nationale  în domeniul dezvolt ă rii durabile, egatitkii de ş anse ş i 
nediscrimin ă rii ş i egalită tii de gen. 

4 



Programul OperOonal Regional 2014-2020 

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

Prioritatea de investitii 3.1 - Spritinirea eficientei energetice, a 
gestion ă rii inteligente a energiei si a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în cl ă dirile 
publice, i in sectorul locuintelor 

Operatiunea B a ă diri publice 

Ghidul Solicitantulul. Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelulul de prolecte cu tit!ul P013/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Mod el_C 

Să  asigure accesibilizarea corespunz ă toare a spatiului/spatiilor object at proiectului, prin 
mentionarea in cerintele de proiectare din caietut de sarcini pentru realizarea proiectutui 
tehnic, respectarea prevederilor nationate ş i europene aplicabile in vigoare 3 . 

Să  se asigure cu privire la pretuarea ş i respectarea recomand ă ritor din cadrut raportutui de 
audit energetic in etapele urm ă toare de proiectare ş i executare ale proiectului, in vederea 
reatiză rii performantelor energetice minime impuse de tegislatia national ă  ş i european ă  

in vigoare4 . 

Să  respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urm ă toarete conditti: 
o să  nu se afle in stare de faliment 
o să  nu fie in dificultate, in conformitate Cu prevederile Regulamentutui (UE) NR. 

651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu plate intern ă  in aplicarea articoletor 107 ş i 108 din tratat. 

o să  nu fi fost g ă sit vinovat, printr-o hot ă rare judec ă toreasc ă  definitiv ă , pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea ş i utitizarea fondurilor 
europene ş i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate 
Cu prevederite Codutui Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile 
complet ă rile utterioare. 

o (Unde e cazul) s ă  detin ă  dreptul legal de a desf ăş ura activit ă tite prevă zute in 
cadrul proiectului. 

S ă  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment ori modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea conditiilor de eligibilitate apticabile mentionate in Ghidul 

3 Reglement ă rile europene ş i na;ionale relevante incidente: 

• art. 7 at Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 at parlamentului european ş i at consillului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondut european de dezvottare regional ă , Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural ă  i Fondul european pentru pescuit ş i afaceri 
maritime, precum ş i de stabilire a unor dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regional ă , 
Fondul social european, Fondul de coeziune ş i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime ş i de abrogare a 
Regulamentulut (CE) nr. 1083/2006 at Consiliului, 

• capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protectia ş i promovarea drepturilor persoanelor Cu 
dizabilit ă ti, republicata, cu modificarile si completarile utterioare, 

• Ordinut ministrului dezvoltarii regionate si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ă rii 
tehnice "Normativ privind adaptarea cl ă dirilor civile ş i spatiului urban la nevoile individuate ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

4  Reglement ă rile europene ş i nationale relevante incidente: 

• Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European ş i a Consiliului din 19 mat 2010 privind performanta energetic ă  a 
clă dirilor, 

• Directiva Parlamentului European ş i a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienta energetic, 
• Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31 /UE a Parlamentulut European ş i a 

Consiliului privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul 
at nivelurilor optime, din punctut de vedere at costurilor, ale cerintelor minime de performant ă  energetic ă  a 
clă dirilor ş i a elementelor acestora, 

• Legea 372/2005 privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor ş i legistatia subsecvent ă , inclusiv Ordinul nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control at statului cu privire la aplicarea unitar ă  a prevederilor 
Legate privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor ş i inspectia sistemelor do inc ă lzire/climatizare indicativ PCC 
001-2013. 
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Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu ernisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestionArii inteligente a energiei ş i a utilizArii erergiei din surse 
regenerabile in infrastructurite publice, inctusiv n cl ă dirile 
publice, ş i în sectorul locuintelor 

Operatiunea B - CUM publice 

GhlduL Solicitantulul. Condt ţ ll specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de prolecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

solicitantului (general si specific) in termen de cel mutt 5 zile lucr ă toare de la luarea la 
cunostint ă  a situatiei respective. 

(Uncle este cazul dacă  depune documentele de proprietate publică  cu fnscriere provizorie) 

realizeze demersurile necesare pentru inscrierea definitiv ă  a dreptului de 
proprietate public ă  si să  prezinte extrasut de carte funciar ă  actualizat cel mai 
tă rziu la data emiterii autoriza0ei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
tarziu de 12 luni de la data intr ă rii în vigoare a contractului de finarIare, în caz 
contrar contractul de finanOre va fi reziliat. 

reatizeze demersurile necesare pentru detinerea dreptului legal pentru a 
desfă sura activit4le prev ă zute in cadrul proiectutui, inclusiv s ă  realizeze 
demersurile necesare pentru obtinerea autoriza0ei de construire si/sau a 
avizelor/acordurilor tegate necesare pentru imptementarea activit ă tilor 
proiectului, cu respectarea termenelor prev ă zute in cadrul ghidului specific 
aplicabit si in cadrut contractului de finanOre (dac ă  este cazul). 

Semnă tura: 

Nume, prenume 
Marian Pavel 

Data: 

10/01/2023 
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REFE1?Ar DE APR OBARE 
la proiectul de hottirdre pentru modificarea Hoteirdrii Consiliului Judelean Ialomita 

nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realiz ă rii proiectului "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a 
Sediului Muzeului Judetean 	„si a cheltuielilor legate de proiect 

Prin projectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune aprobarea modific ă rii Hotă rdrii 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realiz ă rii projectului 
"Cre ş terea eficientei energetiee a Sediului Muzeului Tudetean Ialomita" ş i a cheltuielilor legate de 
project. 

Proiectul in cauz ă  a fast acceptat la finantare in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Axa de finantare 3 Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de 
carbon, Priorjtatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetic; a gestion ă rii inteligente a 
energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publiee, inclusiv in 
clă dirile publice, ş i in seetorul locuintelor, Operatiunea B Public; fiind semnat 
contractul de finantare nr.7712/28.04.2022, proiectul primind codul SMIS 140247. 

Dup ă  aprobarea Proiectului tehnic de executie ş i a noului deviz general, principalii 
indicatori tehnico—economici au suferit rnodific ă ri fată  de valorile initiale rezultate din 
documentatia de avizare pentru luer ă ri de interventie (D.A.L.I.). in acest sens, in acord cu 
prevederile legale in vigoare, prin proiectul de hot ă rare se propune modificarea Hot ă rkii 
Consihului Judetean Ialomita nr. 116/07.08.2020 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici initjali, bugetul proieetului i declaratia de angajament a ordonatorului principal de 
credite al beneficiatului fmant ă rii nerambursabile. 

În raportul directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Ialomita ş i hi bugetul proiectului cc insote ş te proicetul de hot ă rdre sunt prezentate detaliat, pe 
capjtole ş i subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investitii „Cre ş terea 
eficientei energetiee a Sediului Muzeului Judetean Ialomita", 

Proiectul de hotă rare se circumscrie prevederilor legale reglementate prin Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019, prin Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale ş i Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativă  pentru elaborarea actelor normative, inclusiv Regulamentul de organizare si 
fimctionare al Consiliului Judetean Ialomita. 

Constatfind c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă rdrii in forma si continutul prezentate in project. 

Telmodactat 
Dogarululiao  
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RAPORT 

la proieetul de hotarfire privind modificarea Elot ă rârii Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 116/07.08.2020 de aprobare a realizarii proiectului: „CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA" ş i a cheltuielilor 

legate de project 

Urmare lans ă rii apelului de proiecte pentru Axa de finantare 3 Sprijinirea 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 intehgente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse regenerabile in infrastructurile 

publice, inclusiv in clă dirile publice,  i in sectorul locuintelor, Operatiunea B Cl ă diri Publice, 

Consiliul Judetean Ialomita intentioneaz ă  participarea  în  cadrul acestui apel cu proiectul cu titlul: 

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN 

IALOMITA". 

Proiectul a fost admis la finantare iar in data de 28.04.2022 a fost semnat contractul de 
finantare nr.7712/28.04.2022. 

Urmare a realiz ă rii proiectul tehnic ş i detaliilor de executie, proiectantul a intocmit un deviz 

general actualizat ş i a revizuit principalii indicatori tehnico-economici ai investi ţ iei, Astfel este 

necesară  actualizarea atat a valorii totale a proiectului cât ş i a bugetului cererii de finantare (cheltuieli 

eligibile si ebeltuieli neeligibile), avand in vedere c ă  fimdamentarea bugetului cererii de finantare se 

bazeaz ă  pe devizul general al proiectului aprobat in august 2020. 

Avdnd in vedere prevederile contractului de finanţ are se precizeaz ă  că  „modificarea valorii 

totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contributie proprie, prin majorarea valorii 

neeligibile a Proiectului. in consecint ă , cre ş terea valorii totale a proiectului se va constitui in 

totalitate ea ş i cheltuial ă  neeligibilă . Beneficiarul este obligat s ă  transmită , impreună  cu cererea de 

modificare a Contractului si documente din care să  reias ă  angajamentul acestuia c ă  va asigura, din 

resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum  i  disponibilitatea acestor fonduri". 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, propunem 

Consiliului Judetean Ialomita modificarea art.2 care va avea urm ă torul eontinut: 



• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 8.419.184,89 lei cu TVA conform 

bugetului aetualizat, ata ş at anexa nr.1 ( valoarea total ă  a proiectului se majoreaz ă  cu 3.069.509,19 lei 

inclusiv TVA faţă  de valoarea ini ţ ială  a proieetului în cuantum de 5.349.675,70 inclusiv TVA). 

• Valoarea total ă  eligibilă , inclusiv TVA aferent: 5.343.725,70 lei (ră mane neschimbat ă  

conform contractului de fman ţ are mai sus men ţ ionat) 

• Valoarea total ă  neeligibilă , inclusiv TVA aferent: 3.075.459,19 lei (contribuţ ia cheltuielilor 

neeligibile a fost majorat ă  cu 3.069.509,19 lei inclusiv TVA ca urmare a actualiz ării b-u.getului 

proiectului, in confonnitate Cu devizul general actualizat 

• Contributia proprie, inclusiv TVA: 3.182.333,71 lei din care contribu ţ ia de 2% a 

solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 106.874,52 lei, jar contribu ţ ia solicitantului la 

cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 3.075.459 5 19 lei. In urma actualiz ă rii devizului general si in 

consecinţă  cu reincadrarea unor cheltuieli asupra c ă rora au intervenit modific ă ri în categoria 

cheltuielilor eligibile/ neeligibile au condus la majorarea valorii totale a proiectului, jar acest lucru 

este posibil dear prin suplimentarea contribu ţ iei proprii a Beneficiarului, respeetiv majorarea valorii 

contribuţ iei proprii cu suma de 3.069.509,19 lei inclusiv TVA. 

• Asistent ă  financiar ă  nerambursabilă  solicitat ă , inclusiv TVA: 5.236.851,18 lei (ră mdne 

neschirnbat ă  conform contractului de fman ţ are mai sus men ţ ionat). 

În raport Cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ă tor 

anexa 1 la HCJ nr.116/07.08.2020. 

Totodată  solicitantul, respectiv Jude ţ ul Ialomi ţ a trebuie s ă  imputemiceasc ă  pe reprezentantul 

s ău legal s ă  semneze documenta ţ ia aferent ă  proiectului, in situa ţ iile menţ ionate de Ghidul 

Solicitantului precum si Declara ţ ia de Angajament prev ă zută  in anexa nr.2, care inlocuie ş te declaraţ ia 

din Anexa 2 de la HO nr.116/07.08.2020. 

Faţă  de cele mai sus mentionate, propunem spre aprob are Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

adoptarea proieetului de hot ă rdre privind modificarea Hot ă rării Consiliułui Judeţ ean Ialomi ţ a 

nr.116/07.08.2020 de aprobare a realiz ă rii proiectului: „CRESTEREA EFICIENŢ EI 

ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA" ş i a cheltuielilor legate de 

project. 

Director executiv adjunct 
Mariana STANCIU 

intocmit, 
Emma VOICU 
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