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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea  mod  ific ă rii Hot ă ră rii Consiliului Judetean lalonnita nr. 114 din 07.08.2020 

privind aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a 
Cl ă dirii Centruluj Cultural lonel Perlea" ş i a cheltuieljlor legate de project, cu modific ă  rile  

ş i complet ă rjle ulterioare 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a, 
AvAnd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. ,E69 jan — — X  din 0•W .2023 al Pre ş edintelui Consiliului 
Judeţ ean lalomi ţ a; 

prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 112 din 26.05.2022 privind aprobarea 
modific ă rii Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realiz ă rii 
proiectului „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural lonel Perlea" ş i a cheltuielilor 
legate de proiect, cu modific ă rile ş i connplet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 	 din @‚ .02,2023  privind aprobarea 
devizului general ş i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execu ţ ie, 
pentru obiectivul de investi ţ ii „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural "Ionel 
Perlea" , 

Examin ă nd: 
- Raportul nr. mott 2013 	din 0.91,04_,  2023 al Direc ţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	 din 	2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului ş i turism; 
Avizul nr. 	 din 	2023 al Comisiei economico —financiare ş i agricultur ă , 

In conformitate cu 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonan ţ a de Urge*" a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i 

complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 64 alin. (1) §i (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  

legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile art. 45 ş i art. 47 din Regulannent de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului 
Jude ţ ean lalomi ţ a, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. I Articolul 2 al Hot ă r ă rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 114 din 07.08.2020 privind 
aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural lone! 
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Perlea" ş i a cheltuielilor legate de proiect, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, se modific ă  ş i 
va avea urm ă torul cuprins: 

- Art.2(1) Se aprob ă  valoarea totala a proiectului prev ă zut to art.1) in cuantum de 17.242.348,14 lei 
cu TVA. 
(2) Se aprob ă  valoarea totală  eligibilă  a proiectului prev ă zut la art.1) in cuantum de 13.885.324,36 
lei cu TVA. 
(3) Se aprob ă  contriburia proprie a Consiliului Juderean lalomita la finantarea proiectului, in valoare 
de 3.634.730,28 lei, compus ă  din 277.706,50 lei, reprezentand 2% din valoarea total ă  eligibilă  a 
proiectului sl 3.357.023,78 lei cheltuieli neeligibile. Asistenra financiara nerambursabila solicitat ă  
este în sum ă  de 13.607.617,86 lei. 
(4) Consiliul Juderean lalomita se angajeaz ă  s ă  finanreze din bugetul juderului lalomira toate 

costurile neeligibile si conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele financiare necesare 
implementarii proiectului în condiriile ramburs ă riiidecontă ril ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 
(5) Contributia Consiliului Juderean lalomira  i costurile neeligibile prevazute la alin. 1, 2 si 3 sunt 
calculate potrivit bugetului proiectului, prev ă zut in anexa nr. 1 care face parte integrant ă  din 
prezenta hotă rare- 

Art II Articolul 3 al Hot ă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 114 din 07.08.2020 privind 

aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre ş terea eficierytei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural lonel 

Perlea" ş i a cheltuielilor legate de project, cu modific ă rile î complet ă rile ulterioare, se nnodific ă  ş i 
va avea urm ă torul cuprins: 

"Se 'imputerniceste domnul Marian PAVEL - Presedintele Consiliului Judetean lalomi ţ a să  semneze 
documentatia aferentă  proiectului, in situarlile menrionate de Ghidul Solicitantului, precum 
Declara ţ ia de angajament prevă zută  în anexa nr. 2 care face parte integrantă  din prezenta 
hotă reire." 

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

Art. IV Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă ră re va fi 

connunicat ă  directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean lalomita, Institutiei 

Prefectului Judetul lalomita, urm ă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, 

sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT , 
Seeretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd./0c. 
TGV 
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Anexa nr.1 
la Hotă rarea CJ Talomita nr. 	din 	2023 

B LTGETUL CERERIT DE FINANTARE 

Nr. art Detonettraft tAillialche Id salleapIln Ida r Cheludeli ellgibIle jo....,  TOTAL EL1GIBIL neeligjbile B.5.Chtlesdeli TOTAL 
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TOTAL CAPITOLS 441,436.04 63.773.69 505,209.73 2293.83 	 33109.98 5,302.81 510,513.54 
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TOTAL GENERAL 11,696,067.90 2,189,256.46 13,885,324.36 2,826,724.72 530,299.06 3,357,023_78 17,242,348.14 
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SURSE DE F1NANTARE A PRO1ECTUL1.11 

Mt. CRT. SURSt PE FINANTARE 

O Valise rea entails a et tarli de tinsel-are, crin care t 17,242,340. 14 

a.  Valoarca tuts% end igibilri, i rtclusiv TVA afered 3,357,023.78  
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Anexa nr.2 
la Hotă rarea CT Ialomita nr. 	din 	2023 

Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritar ă  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 intetigente a energiei si a utitiz ă rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurite publice, inciusiv In cl ă dirile 
publice, si in sectorul locuintelor 

Operatiunea B CIdiri publice 

GhiduI Solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurllor fn cadrul apelutui de proiecte cu titlul P0R/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Modet_C 

Declaratie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii at parteneriatului 

Subsemnatul PAVEL MARIAN, CNP  posesor at CI seria , nr. , eliberat ă  de 
SPCLEP Slobozia, in calitate de reprezentont legal at UAT Judetul lalomita, 

Solicitant de finantare pentru proiectul „CreSzrea eficientei energetice a clAdirii Centrului 
Cultural „lone! Perlea" pentru care am depus prezenta Cerere de finantare 

Ma angajez ca UAT Judetut lalomita 

• S ă  asigure contributia proprie 277.706,50 lei, reprezentAnd 2,00% din vatoarea totat ă  
eligibită  a proiectutui, conform cereril de finanpare, 

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

▪ Să  asigure resursete financiare necesare implement ă rii optime ate proiectutui in condi ţ iite 
ramburs ă rii utterioare a chettuietitor etigibile din instrumente structurate, 

▪ Să  prezinte, La momentut contract ă rii, hotă ră rea de aprobare a proiectutui in conformitate 
cu uttimut buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice financiare in care s ă  se mentioneze 
sumete ce imptică  contributia solicitantutui ia chettuieti eligibite si neetigibile aferente 
proiectutui, 

• Să  mentin ă  proprietatea/administrarea facitit ă titor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse, a bunurilor achizitionate 	natura activit ă tii pentru care s - a acordat 
finantare si s ă fluipotecheze, cu exceptia situatiilor prev ă zute in contractut de finantare, 
pe o perioad ă  de cei putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea pl ă tii finale in cadrul 
contractutui de finan ţ are, 

• cazut in care va primi finantare din POR 2014 - 2020 pentru investitii in infrastructur ă  
trebuie ca pe perioada de durabititate s ă : 

o să  mentin ă  investitia realizat ă  (asigură nd mentenanta 	serviciite asociate 
necesare); 

o să  nu realizeze 	modificare asupra calif* de proprietar/administrator at 
infrastructurii, deck in conditiile prev ă zute contractut de finantare; 

o să  nu reatizeze o modificare substantiat ă  care afecteaz ă  nature, obiectivete sau 
conditille de reatizare si care ar determine subminarea obiectivelor initiate ate 
investi ţ iel. 

SA respecte, pe durata preg ă tirii si implement ă rii proiectutui, prevederite legistatiei 
comunitare 	nationale in domeniul dezvoit ă rii durabite, egatit ă tii de sanse 
nediscrimin ă rii egalită tii de gen. 



Proramul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritară  3: Sprijinirea tranzitiei care o economie cu emisii sc ă zute de carbon 

Prioritatea de investiVi 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă ril inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurIle pubtice, incLusiv in cl ă dirile 
publice, ş i in sectorul locuintelor 

Operatiunea B - Cl ă diri publice 

Ghidul Solicitantului. Conditii spectfice de accesare a fondurilor fn cadrui apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2.(NE,SE,SM 

Modet_S 

• SA asigure accesibilizarea corespunz ă toare a spatiului/spatiilor obiect al proiectului, prin 
mentionarea in cerintete de proiectare din caietul de sarcini pentru reatizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederitor nationale ş i europene apticabile in vigoare'. 

▪ Să  se asigure cu privire la pretuarea ş i respectarea recomand5rilor din cadrut raportutui de 
audit energetic in etapele urm5toare de proiectare i executare ate proiectului, in vederea 
reatizrii performantelor energetice minime impuse de legistatia national ş i european ă  
aplicabit ă , in vigoarez. 

▪ respecte, pe perioada de vatabilitate a contractului, urm ă toarele conditii: 
o s5 nu se afle in stare de faliment 
O S5 nu fie In dificuitate, in conformitate cu prevederile Regutamentului (UE) NR. 

651/2014 at COMISIEI din 17 iunie 2014 de dectarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata intern5 in aplicarea articolelor 107 ş i 108 din tratat, 

o să  nu fi fast gă sit vinovat, printr-o hotWare judec5toreasc ă  definitiv5, pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea ş i utilizarea fondurilor 
europene ş i/sau a fondurilor pubtice nationale aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modific ă rile 
complet ă rite utterioare. 

o S5 detin ă  dreptut legal de a desf5 ş ura activită tile prevă zute in cadrul proiectutui. 

1  Reglement ă rile europene ş i nationale relevante incidente: 

art. 7 at Regulamentulul (LIE) nr. 1303/2013 at parlamentului european ş i al consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispozitil comune privind Fondul european de dezvottare regional, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural ă  Fonduk european pentru 
pescuit ş i afaceri maritime, precum ş i de stabilire a unor dispozitil generate privind Fondut european de 
dezvoltare regional, Fondut social european, Fondul de coeziune ş i Fondul european pentru pescuit ş i afaceri 
maritime ş i de abrogare a Regulamentutui (CE) nr. 1083/2006 at Consiliutui, 

• capitolui IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protectia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilită ti, republicata, cu modificarile si completarite ulterloare, 

Ordinul ministrului dezvoltarli regionale Si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea 
reglementă 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" 

2 Reglementă rite europene ş i nationale relevante incidente: 

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

• Directiva Parlamentului European ş i a Consiliulul nr. 2012/27/UE privind eficienta energetic, 

Regulamentul Detegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentutui European ş i 
a Consiliului privind performanta energetic a cl ă dirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere at costurilor, ale cerintelor rninime de performant ă  energetică  
a clă dirilor ş i a elementelor acestora, 

• Legea 372/2005 privind performanta energetIc ă  a cl ă diritor ş i tegislatia subsecventă , inclusiv Ordinul nr. 
3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitar ă  a 
prevederilor legate privind performanta energetic ă  a ckă dirilor ş i inspectla sistemelor de inc ă lzire/climatizare - 
indicativ PCC 001-2013. 
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Pragramul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritară  3: Sprijinirea tranzitiel c ă tre o economie cu emisii sc ă zute de carbon 

Priaritatea de investitii 3.1 - Sorijinirea eficientei energetice, a 
gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inciusiv In ci ă dirile 
publice, ş i 'in sectorul locuintelor 

Operatiunea B - Cl ă diri publice 

Ghldul Solicitantului, Candt0 specifice de accesare a fondurflor Tn cadrut apelului de protecte cu titlul POR/2020/313.1/13/2/NE,SE,SM 

ModeLC 

• Să  notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situaW, eveniment  on modificare care afecteaz ă  sau 
ar putea afecta respectarea condiplor de eligibititate aplicabile men;ionate in Ghidul 
solicitantului (general si specific) in termen de cel mult 5 zile lucr ă toare de la luarea la 
cunostin0 a situa;iei respective, 

Semnă tura: 

PAVEL MARIAN 

Data: 01,02.2023 
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PRE5EDINTE Nr, 2- 7(2023 )(  din 02 022023 

    

REFERAT DE APR OBARE 
la prolectul de hot ă rlire privind aprobarea 	Hotă rgirii Consiliului Juderean 
Ialotniţa nr. 114 din 07.08.2020 aprobarea realizdrii proiectului „Cresterea eficientei 

energetice a Cl ă diril Centrului Cultural Ionel Perlea" si a cheltuielilor legate de project, 
cu modific ă rile i completiirile ulterioare 

Prin  pro iectul de hotă riire supus dezbaterji plemdui Consiliului Judeţ ean lalomiţ a se 
propune aprobarea aprobarea modifică rii Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 114 din 
07.08.2020 aprobarea realiză rii proiectului „Cre$terea eficienţ ej energetice a Clă dirii 
Centrului Cultural lone? Perlea" ş i a cheltuielilor legate de project, cu modifică rile yi 
complet ă rile ulterioare. 

După  aprobarea devizului general $ a principalilor indicatori tehnico-economici, faza 
Project Tehnic de Executje, pentru obiectivul de investitii „Cregerea eficientei energetice a 
Clădirii Centrului Cultural 'lone? Per/ea"" se jmpune actualizarea valorji totale a 
proiectului a bugetului cererii de finanţare (cheltuieli eligibile sj neeligibile, contributia 
proprie a judeţ ului). 

Conform prevederilor contractului de finantare, modificarea valorii totale a proiectului 
se va realiza exclusiv din contributia proprie a beneficiarului, prin inajorarea valorii 
neeligibile a proiectului. 

Totodată , conform prevederilor Ghidului soljcitantului, beneficiarul Judetul Ialomiţ a, 
trebuie să  i'mputernicească  pe reprezentantul să u legal sci semneze documenta ţ ia aferentă  
proiectului, precum i Declaratja de Angajament prevăzută  in anexa nr. 2 la Hot& &ea 
Consiljului Judeţean Ialornita nr. 114 din 07.08.2020.. 

In rap ortul Directiei Investitii ,51 Servicji Pub/ice sunt detaliate elementele privind 
inodificarea "Bugetului cererii de finantare". 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ ide de necesit ate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si conţ inutul prezent ate 
in project. 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAP ORT 

la proiectul de hotă rare privind modificarea Hot ă rdrii CJI nr.114 din 07.08.2020 privind 
aprobarea realiz ă rii proiectului „Cre0erea eficien ţ ei energetice a clă dirii Centrului Cultural 

"Ionel Perlea" ş i a cheltuiehlor legate de project, cu modifică rile  i  complet ă rile ulterioare 

În cadrul „Strategiei in domeniul eficientei energetice a Judetului Ialonajta pentru 

perioada 2016-2020", a fast  prevazut obiectivul de investi ţ h cu titlul „Cre ş terea eficienţ ei 

energetice a cl ă dirii Centrului Cultural "Ionel Perlea". 

Consiliul Judetean Ialomita, a identificat ca surs ă  de fjnantare pentru acest obiectiv de 

investitii Prograntul Opera,tional Regional 2014- 2020, Axa de finantare 3 Sprijinirea tranzitiei 

că tre 0  economic  cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei 

energetice, a gestionă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din surse regenerabile in 

infrastructurjle publice, inclusiv in clă dirile publice, ş i in sectorul locuintelor, Opera ţ iunea B 

Cl ă diri Publice. 

Cerintele  i  prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a 

fondurilor  în  cadrul apelului de proiecte Cu  titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM pentru 

Programul Operational Regional 2014-2020, prev ă d necesitatea adopt ă rii unei hotă rki a 

Consiliului Judetean prin care s ă  fie aprobate cheltujelile aferente realiz ă rii proiectului. 

Urmare a realiz ă rii proiectului tehnic ş i a detalijlor de executie, proiectantul a intocmit un 

deviz general ş i a revjzuit principalii indicatorj tehnico-economici ai investitiei. Astfel, este 

necesar ă  actualjzarea at ă t a valorii totale a proiectului cat ş i a bugetului cererii de finantare 

(cheltuieli eligibile ş i neeligibile), avdnd in vedere c ă  fundamentarea bugetuluj cererii de 

finanţ are se bazeaz ă  pe devizul general al proiectului aptobat in august 2020. 

Având in vedere prevederile contractului de finantare se precizeaz ă  că  „modificarea 

valorji totale a projectului Sc va putea realiza exclusiv din contributie proprie, prin majorarea 

valorji neeligibile a proiectuluj. Beneficiarul este obligat să  transmit ă , impreună  cu cererea de 

1 
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modificare a Contractului ş i. 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.27312006 privind Finan ţ ele Publice locale, 

propunem Consiliului Judetean Ialomita urm ă toarele modific ă ri: 

• Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent : 17.242.348,14 lei, conform 

bugetului actualizat, ata ş at anexa nr.1( valoarea total ă  a proiectului se majoreaz ă  Cu  

535.125,26 lei); 

• Valoarea total ă  eligibilă , inclusiv TVA aferent: 13.885.324,36 lei; 

• Valoarea totală  neeligibii ă , inclusiv TVA aferent: 3,357,023,78 lei (contribu ţ ia 

cheltuielilor neeligibile a fost majorată  cu 535.125,26 lei ca urmare a actualiz ă rii 

bugetului proiectului,  în  conformitate cu devizul actualizat); 

• Valoarea contributiei proprii, inclusiv TVA aferent : 3.634.730,28 lei, din care 

contributia de 2% a solicitantului la cheltuiehle neeligibile, inclusiv TVA de 

277.706,50 lei, jar  eontributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inelusiv TVA 

in sumă  de 3.357.023,78 lei. in urma actualiz ă rii devizului general ş i in consecint ă  

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

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

iar acest lucru este posibil doar prin suplimentarea contribufei proprii a 

Beneficiarului, respectiv majorarea valorii contributiei proprii cu suma de 

535.125,26 lei inclusiv TVA; 

• Asistent ă  financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă  inclusiv TVA aferent: 

13.607.617,86 lei. 

În raport cu valorile detaliate mai sus, se va actualiza anexa 1 din Hotă ră rea Consiliului 

Judeţ ean nr. 114/07.08.2020, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare. 

Totodat ă  solicitantul, respectiv Judetul Ialomi ţa, trebuie s ă  imputerniceasc ă  pe 

reprezentantul s ă u legal să  semneze documentatia afere nt ă  proiectului, in situatiile men ţ ionate 

de 
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Ghidu1 Solicitantului precum ş i Declaraţ ia de Angajament prev ă zută  in anexa nr.2, care 

inlocuieste declara ţ ia din Anexa nr.2 de la HCJ nr.114 din 07.08.2020. 

Faţă  de cele mai sus men ţ ionate, propunem spre aprobare Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

adoptarea proiectului de hot ă ră re privind modificarea HCJ nr.114107.08.2020 de aprobare a 

realiz ă rii proiectului: „Cre ş terea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural "Ionel 

Perlea" ş i a cheltuielilor legate de proiect. 

DIRECTOR ADJUNCT EXECUTIV, 

Mariana STANCIU 

intoemit, 

Gabriela MITLT 
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