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PROIECTE DE HOTARA'RE NR.4 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hottirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 266 din 28.12.2022 

privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialotnita Cu Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitard ECOO 2009 in vederea 	in comun a proiectului "Extindere colectare 

separat ă  a daş eurilor municipale" 

Consiliul Judeţ ean 
Aveind in vedere; 

Referatul de aprobare nr..2843P-03 -A1102-42023  al Presedintelui Consiliului Judeţ ean 
lalomita, 

Examineind: 
- Solicitarea de clarificeiri proiect cod SMIS 157901 „Extindere colectare separatei a deseurilor 

municipale" nr. 12437/27.01.2023 a Ministerulut Investitillor i Proteetelor Europene — Autoritatea de 
Management pentru Programul Operation l Inft^astructurei Mare; 

- Raportul de specialitate nr. 	023-4 .2023 al Direct/e/ Investitii Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regionald, protectia mediului si turism, 
- Avizul nr. 	 .2023 al Comisiei economico-financiare ş i agriculturei, 
In conformitate cu 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. e) ş i al/n. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificdrile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile pentru aprobctrea Ghidului Solicitantului — conditil specifice de accesare a 

fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat cii deseurilor, Axa Prioritard 3 
Dezvoltctrea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
(OS) 3.1 Reducerea numdrului depozitelor neconforme cresterea gradului de pregeitire pentru reciclare 
a deseurilor in Romemia, Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utiliteiţ i pub/ice, republicatd, cu 
modificeirile si completetrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localiteitilor, republicatd, cu 
modificdrile ş i completeirile ulterioare; 

- prevederile  0. U G. nr. 92/2021 privind regimul de ş eurilor, cm modified-rile i completeirile 
ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificeirile completeirile 
ulterioare; 

- prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicei Ĺ egislativă pentnu 
elaborarea actelor normative, republicatei, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 45 si art. 47 al/n. (1) din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consiliului Judeţean Ictlomiţ a, ctprobat prin Hoteirdrea 	 Judetean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cm modificdrile i completeirile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificeirile completdrile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art. I Anexa nr. 2 la Documentul de pozi ţ ie preveizut in Anexa nr. 1 la Hoteireirea Consiliului 
Judetean Ictlornita nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea 	Administrativ Ten/or/ale Judetul 

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



Ialomi ţ a en Asociatia de Dezvoltare Intereomunitarci ECOO 2009 in vederea realiz ă rü in comun a 
proiectului "Extindere colectare separatd a deseurilor municipale" se modified si se inlocuieste en Anexa 
la prezenta hotcird re. 

Art.  liPrin grija Seeretarului General al Juderului Ialomiţ a, prezenta hotcirare se comunicd, spre 
ducere la incleplinire, directiilor de speeictlitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita ş i, spre stiinţ d, 
Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009 si Institutiei Prefeetului 	Judetul 
urmand  a]? publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomita — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE,,SEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd./Oc. 
RC 

Cod FP — 07 — 06, ed, 2 vers. 0 



BUGET PROIECT „Extindere colectare separata a deseurilor municipale" 

Valoarea totala a 
proiectului 

(Costuri eligibile 
si neeligibile) 

112.025.295,97 
LEI (cu TVA) 

Costuri eligibile 

94.138.904,16 
LEI 

(fara TVA) 

Deficit de 
finantare (80%) 

75.311.123,25 
LEI 

(fara TVA) 

Grant 1JE (85%) 

64.014.454,75 

LEI (fara TVA) 

Contributie buget de stat (13 %) 
9.790.445,94 

LEI (fara TVA) 

Contributie buget local (2%) 

1.506.222,56 

LEI (fara TVA) 

Diferenta deficit de finantare (20%) 

18.827.780,91 

LEI (fara TVA) 

Costuri 
neeligibile 

TVA 

17.886.391,81 
LEI 

Contributie 
neeligibile 

0 LEI 

TVA 

17.886.391,81 
LEI 

Recuperabil 
17.886.391,81 

LEI 

Nerecuperabil 

OLE! 

Alte cheltuieli neeligibile 

0 LEI 

Sumele mentionate in tabelul de mai sus sunt rezultate in urma introducerii valorilor din Devizul detaliat 

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. 



1324:3 2tati2na 
Frnoc: ra.7143 zao2:so 

Web; www.cnet.ro  
Stobazia - Piata Revo[utiel Ni. 	

ci 
 CilOcicriet.ro 

     

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

,rolmo.ne  

 

 

In siteiTEX 

 

.bigkTIMUID M'NhIMLfltT 1,511k. 

SC) )3001  

 

      

PRE$EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hoffireire privind modificarea Anexei nr  I la Hotă rarea Consitiului Judefean 
Ialomita nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Judetul 

Ialomita cu Asociatia de Dezvoltare Intercornunitarli ECOO 2009 in vederea realiziirii în coinun a 
proiectului "Extindere colectare separatti a dqeurilor inunicipale" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenului se propune modificarea Anexei nr. I la 
Hotă rdrea Consiliului Judetean Icdomita nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea Unită tii Administrativ 
Teritoriale Judetul cu Asocial /a de Dezvoltare Intercomunitară  ECOO 2009 in vederea 
realiză rii în comun a proiectuhti "Extindere colectare separată  a deseurilor rnunicipale". 

Consillul Judetean Ialomita, a ctprobat prin hotă rdrea nr. 86 din 27.04.2021 Planul Judetean de 
Gestionare a Deseurilor. Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de 
gestionare a dayeurilor, care să  asigure indeplinirea obiectivelor i tintelor asumate la nivel national. 
Astfel, PJGD are ea seop definirea objective/or i tintelor judetene in conformitate cu obiectivele 
tintele Planului National de Gestionare a Deseurilor, precum obiectivelor ş i tintelor existente la nivel 
european, abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor care fac obiectul planifică rii la 
nivel judetean, de asemenea, PJGD serveste ca bază  pentru stabilirea neeesarului de investitii si a 
politicii in domeniul gestion ă rii deseurilor care fac obiectul planijkă rii realizarea ş i dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al dayeurilor la nivel judetean elaborarea proiectelor pen tru 
obtinerea finantă rii. 

Ghidul de Finan tare, Programul Operational Infrastructură  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 ruhti depozitelor neconforrne cresterea gradului de pregă tire pentru 
reciclare a deseurilor in Romania, are in vedere proiecte noi integrate/individuale pentru consolidarea ş i 
extinderea sistemelor de management integrat al deseurilor, cu respectarea ierarhiei dayeurilor 
(prevenire, pregă tirea pen in reutilizare, reciclare, alte metode de vcdorificare inclusiv tratare 
eliminare); inchiderea i reabilitarea de depozite neconforme deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de eolectare separatd; construe/1a de instalaţ ii de transfer si instalatii pentru 
valorcarealtratarea dayeurilor, platforme de cornpostare i unită ti de compostctre individual ă , stag/  de 
tratare mecano-biologică . 

Prin Solicharea de cictrifică ri proiect cod SMIS 157901 „Extindere colectare separată  a 
deseurilor municipale" nr. 12437/27.01.2023, Ministerul Investitillor ş i Proiectelor Europene, 
Autoritatea de Management pentru  Pro  gramul Operational Infrastructură  Mare, printre alte clarifică ri 
ne-a pus in vedere revizuirea ş i core [area valor//or dig/bile actualizate din cererea de finantare ş i 
studiul tehnie, uncle este cazul, cu folosirea preturilor curente. 

Avand in vedere solicitarea de clarificare sus mentionată , se impune modificarea Anexei 2 la 
Documentml de pozitie (Anexa 1 la Hot ă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 266/28.12.2022 privind 
asocierea Unită tii Administrcttiv Teritoriale Judetul 1alomita cm Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  



PRE$EDINTE 
MARIAN PAVE 

ECOO 2009 in vederea realiză rii  în  comun  a  proiectului "Extindere eolectare separată  a  deseurilor 
municipae"), 

Constakind c ă  sunt indeplinite condiliile de necesitate 5s4 de oportunitate, propun 
Judeţ ean Ialotniţ a adoptarea hotă retrii înforma ,s1 confinutul prezentate înproiect.  

intocrnit 
Cristian. Rchtreanu 
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RAPORT 
la proiectul de bot ă rdre privind modificarea Hot ă rdrii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 

266/28.12.2022 privind asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomita cu Asocia ţ ia de 
Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009 in vederea realiz ă rii in comun a proiectului 

"Extindere colectare separat ă  a deş eurilor municipale" 

Urmare a lans ă rii apelului de proiecte: Cod apel: P0IM1870/3/1/Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romania. 
Titlu : Apel de proieete pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor 
proiecte noi de investitii Programul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritard 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condi ţ ii de management eficient al resurselor -Obiectivul 
specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru 
reciclare a de ş eurilor in romania Consiliul Judetean Ialomita a depus in data de 06.01.2023 in cadrul 
acestui ape! proiectul: "EXTINDERE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR MUNICIPALE" 

Avand in vedere cerin ţ ele ş i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritard mai sus 
menţ ionată  a fost aprobat HCJ 266/28.12.2022 privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale 
Jude ţ ul Ialomi ţ a cu Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009 in vederea realiz ă rii in comun 
a proieetului "Extindere coletare separat ă  a de ş eurilor municipale" avand ea anexe docurnentul de 
pozitie prev ă zut in anexa 1 si contractul de asociere prevazut in anexa 2 la hotdrarea de consiliu 
judetean. 

Având in vedere: 
solicitate in urma evalu ă rii administrative ş i a eligibilităţ ii a proiectului de care comisia de 

evaluare din cadrul Autorit ăţ ii de Management POIM prin care s-a solicitat revizuirea valorilor din 
cadrul bugetului proiectului , 
-faptul c ă  bugetul proiectului reprezint ă  anexa 2 a documentului de pozi ţ ie prevă zut in Anexa I a HCJ 
266/28.12,2022 

este neeesar modificarea Anexei 1 la FICJ nr. 266/28.12.2022 prin actualizarea anexei 2 a 
documentului de pozi -tie mentionat. 

Fafă  de cele prezentate, avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finarnele publice 
locale precum si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile i completă rile 
ulterioare, propunem spre analiz ă  Consiliului Judetean Ialomita adoptarea proieetului de hot ă rare 
privind modificarea anexei 2 a doeumentului de pozi ţ ie prevă zut in Anexa 1 la 266/28.12.2022 privind 
asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţ a cu Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 
2009 in vecierea realizdrii in comun a proiectului "Extindere eoleetare separat ă  a de ş eurilor municipale" 

Director Fxecutiv Adjunct 

Maria a St_anju 

intouni • Luiza Gheorghe 
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