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PROIECT DE HOTARARE NR 
pentru modifkarea Hotă reirii Consiliului Juderean lalomita nr. 268 din 28.12.2022 

privind aprobarea realiză rii proiectului si a cofinantă rii cheltuielilor legate de 

proiectul "Extindere colectare separates a deseurilor municipale" 

Consiliul Jude tear) lalomita, 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. dig  J2023 	din  0,41  0-2,   .2023 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examinand: 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 268 din 28.12.2022 privind 
aprobarea realiză rii proiectului si a cofinan ţ arii cheltuielilor legate de proiectul 
"Extindere colectare separate, a deseurilor municipale"; 

Solicitarea de clarific ă ri proiect cod SM1S 157901 „Extindere colectare separate/ 
a deseurilor municipale" nr. 12437/27.01.2023 a Ministerului lnvesti ţ illor i Proiectelor 
Europene — Autoritatea de Management pentru Pro gramul Operational Infrastructure; 
Mare; 

- Raportul de specialitate nr. 16°03 /2023 - 1 	din Ag Oi  .2023 al Directiei 
Investitii ş i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 

Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico — 
financiare ş i agricultur ă , 

Tr; conform itate Cu: 
- prevederile Hoteireirii Consiliului Judetean lalomita nr. 80/20.04.2022 privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027; 
prevederile pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 	conditii specifice de 

accesare a fondurilor pen tru dezvoltarea infrastructuril de management integrat al 
deseurilor, Axa Prioritară  3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in con di ţ ii de 
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului 
depozitelor neconforme ş i creş terea gradului de pregă tire pen tru reciclare a de ş eurilor 
in Romania, Programul Operational lnfrastructura Mare 2014-2020; 

prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile coniunitare de utilită ti pub/ice, 
republicată , cu modificeirile i coniplet ă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ăţ ilor, 
republicată , cu modifică rile i completă rile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) al/n. (5) lit. m) din Ordonanta de Urgen ţă  a 
Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile completarile 
ulterioare; 



- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 51 
cornpletă rile ulterioare, 

- prevederile art. 58 ş i art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativ6 pen tru elaborarea actelor normative, republicata, Cu modific ă rile 5i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 ş i art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare 51 
functionare a Consiliului Judetean 	 aprobat prin Hot6r6rea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu moclific ă rile i completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 On. (1) lit, a) din Ordonant -a de Urgent-6 a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. I Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 268 din 28.12.2022 privind 
aprobarea realiz ă rii proiectului ş i a cofinant6rii cheltuielilor legate de proiectul 
"Extindere colectare separat ă  a deş eurilor municipale" se modific ă  după  cum urmeaz ă : 

a) La Art. 2 alineatele (1), (2) ş i (3) se modific6 ş i vor avea urm ă torul cuprins: 
"Art. 2 (1) Se aprob ă  valoarea totală  a proiectului prev ă zut la art.1 în cuantum 

de 112.025.295,97 lei cu TVA. 
(2) Se aprob6 valoarea total ă  eligibil6 a proiectului prev ă zut la art.1 Fn cuantum 

de 94.138.904,16 lei fă r6 TVA. 
(3) Se aprob ă  contributia pro prie a Consiliului Judetean lalomit -a la finantarea 

proiectului, in valoare de 38.220.395,28 lei f6r6 TVA, cornpus6 din 1.506.222,56 lei f ă ră  
TVA, reprezentand 2% din valoarea total eligibil ă  a proiectului, 18.827.780,91 lei ferret 
TVA reprezentă nd 20% contributie conform Ordinului 2162/2022 ş i 17.886.391,81 lei 
cheltuieli neeligibile reprezentand TVA. Asistenta financiar ă  nerambursabil ă  solicitată  
este în sum6 de 73.804.900,69 lei f6r6 TVA". 

Art. II  Anexa nr. 1 ş i anexa nr. 2 se modific6 ş i se Tnlocuiesc cu anexa nr. 1 ş i 
anexa nr. 2 care fac parte integrant ă  din prezenta hotă r6re. 

Art. III  Prin grija Secretarului General at Judetului 	prezenta hot6r6re se 
va comunica, spre aducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judetean lalomita, Asociatlei de Dezvoltare Intercomunitar6 „ECOO 2009" ş i, 
spre ş tiintă , Institutlei Prefectului Judetul lalomita, urmernd a fi publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Judetean lalomita — Sectlunea "Monitorul Oficial at Judet -ului". 

PRE5EDINTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. Rd/Oc 
Ado ptată  la Slobozia 	 RC 
Asteizi 	.2023 	 2 ex. 



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 UE (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 

0 LEI 

Alte cheltuieli neeligibile 

0 LEI 

sumele mentionate in tabelul de mai sus sunt rezultate in urma introducerii vaiorilor din Devizul detaliat 

in Sectiunea Buget din MySMIS. Valoriie sunt rezultate in urma rotunjirii la 2 zecimale realizata de aplicatia 

mysmis si snot valorile finale ale proiectului. Aceste sume sunt cele ivate in cosiderare de Autoritatea 

finantatoare.  Once  modificare a sumelor si necorelarea acestora cu celelalte documente ale proiectului 

atrage ciarificari Si  depunctari in procesul de evaluare. 



Titlul proiectului: 

Denumire organiza ţ ie 
Cod de inregistrare 
fiscal ă  
Numă r de inregistrare in 
Registrul 
Comerţ ului/Registrul 
autorit ăţ ilor publice 

Nr. de la Registrul 
Asociaţ iilor ş i 
Funda ţ illor 

Anul îníiin ţă rii 

Adresa po ş tal ă : 

Cod: 

Localitate: 

Judeţ /Sector: 

Adres ă  po ş tă  electronic ă  

Prin prezenta, solicitantul in calitate do beneficiar declar pc propria ră spundere c ă  solicitantul/parteneriatul creat: 
D are resursele financiare necesare pentru sus ţ inerea implement ă rii proiectuIui. 

si mă  angajez: 
• să  farnizez contribu ţ ia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de 1.506.222,56 lei, 

reprezentand 2%, din valoarea total ă  eligibilă  a proiectului excluzand rata forfetar ă  de 20%, cf. art. I, alin 2, 
Ordin 2162729.08.2022; 

• să  furnizez contribu ţ ia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de 18.827380,91 lei, 
reprezentand rat ă  forfetar ă  de 20%, cf. art. I, alin 2, Ordin 2162 729.08.2022; 

• să  finan ţ ez toate costurile neeligibile aferente proiectului; 
D să  asigur resursele financiare necesare implement ă rii optime a proiectului in condi ţ iile ramburs ă rii/decont ă rii 

ulterioare a cheltuielilor; 
• să  menţ in proprietatea proiectului ş i natura activit ăţ ii pentru care s-a acordat finan ţ are nerambursabil ă , pe o 

perioadă  de eel  puţ in 5 ani dup ă  finalizare si s ă  asigur exploatarea si mentenanta in aceast ă  perioad ă , cu 
respectarea prevederilor regulamentelor comunitare; 

• să  asigur folosinta echipamentelor ş i bunurilor achizi ţ ionate prin proiect pentru scopul declarat in proiect; 

De asemenea, declar c ă  sunt de aeord si voi respecta toate condi ţ iile prev ă zute in Ghidul Solicitantului, precum ş i in 
legislaţ ia comunitar ă  ş i naţ ională  in vigoare, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, in caz contrar surit de acord cu 
rezilierea contractului. 

Data: 03.02.2023 
Rep rezentant legal 
Prenume ş i Nume: Marian PAVEL 

Semnă tura: 

Data: 03.02.2023 
Avizat A.D.I. ECOO 2009 

Prenume ş i Nu ţne 
Primar Nicolae RADU 

imputernicit HAGA nr. 29121.12.2022 
Semn ă tura: 1  

POIM 2014-2020 
	

Anexa  4, Ghidul solicitantului OS 3.1 

Va fi avizată  de pre ş cdintele AD1pentm proiectele de investitii din sectorul de deş euri 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

  

RfA SIMTEX A;;; 

cerrrirtED MANACIEMEM111 .STEVI 

1SC.i 0001 

Tel.: 0243 230200 
Fax 0243 230250 

Slobozia Plata RevoluVei Nr, 
web: www.cicrretro 

cji@cicnetr0 

PREFEDIAITE 
	 Nr. 24g41 /2023  2  din °e°:-02.2023 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotă rdrii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 268 din 28.12.2022 

privind aprobarea realizdrii proiectului si a cofinan ţă rii cheltuielilor legate de proiectul 
"Extindere colectare separate; a deseurilor municipale" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterli plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune modificarea Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 268 din 28.12.2022 
privind aprobarea realiză rii proiectului si a cofinant ă rii cheltuielilor legate de proiectul 
"Extindere colectore separată  a deseurilor municipale", 

Consiliul Judetean lalomita, a aprobat prin hotă reirea nr. 86 din 27.04.2021 Plan u/ 
Judet-ean de Gestionare a Deseurilor. Scopul PJGD este de a stabili cadrul pen tru 
asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, care s ă  conducă  la indeplinirea 
objective/or i tintelor asumate la nivel national. Astfel, PJGD are ca scop definirea 
objective/or tintelor judetene in conformitate cu obiectivele tintele Planului National 
de Gestionare a Da,seurilor, precum i indeplinirea obiectivelor i tintelor existente la nivel 
european, abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor care fac obiectul 
plan ifică rii la nivel judetean. De asemenea, PJGD serva,ste co baz ă  pen tru stabilirea 
necesarului de investitii si a politicii in domeniul gestion ă rii deseurilor care fac obiectul 
planifică rii realizarea dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor la 
nivel judetean i elaborarea proiectelor pen tru obtlnerea finant ă rii. 

Prin Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 268 din 28.12.2022 a fast aprobat ă  
depunerea proiectului prin care se doreste achizitionarea unor bunuri mobile pen tru 
extinderea colectă rii separate a deseurilor municipale i anume, vehicule destinate 
colectă rii i transport ă rii deseurilor i recipiente pen tru colectarea separat ă  (pubele, 
con tainere, containere abroll, etc.). 

Avand  în vedere Solicitarea de clarific ă ri a Ministerului investitiilor si Proiectelor 
Europene — Autoritatea de Management pentru Pro gramul Operational Infrastructure; 
Mare nr. 12437 din 27.01.2023 prin care ne-a fast pus in vedere revizuirea i core/area 
valor//or eligibile actualizate din studiul tehnic i documentatille con exe cu folosirea 
preturilor cure nte, fapt ce impune modificarea hot ă rarii sus mentionate. 

În raportul Directlei lnvestitii ş i Servicii Pub/ice sunt prezentate datele actualizate 
privind cheltuielile legate de implementarea proiectului pro puse spre aprobare. 



Constatand cei sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitote, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă rarii în forma ş i continutul prezent ate în 
proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN P 7 

Redactat 
Cristian Rd ureanu 
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Directia Investitii ş i Servicii Publice 
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cjiecicriet.ro 

Nr.2)137261 23 ? 02 02- 2=2  

Ti,: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

RAPORT 

la proiectul de hotir'ă re privind actualizarea flot ă ră rii Consiliutui Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 

268/28.12.2022 privind aprobarea realiz ă rii proiectului a cofinan ţă rii si a cheltuielilor 

legate de proiect (cheltuieli eligibile ş i neeligibile): "Extindere colectare separat ă  a 

deseurilor municipale" 

Urrmare a lans ă rii apelului de proiecte: Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului 

depozite1or neconforme ş i cre ş terea gradului de pregă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Rom ă nia 

Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor - proiecte noi 

de investitii Programul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu in condifii de management eficient al resurselor -Obiectivul specific 3.1. 

Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i cregerea gradului de pregă tire pentru reciclare a 

de,seurilor in romeinia CoDsiliul Judetean Ialomita a depus in data de 06.01.2023 in cadrul acestui apel 

proiectul: "EXT1NDERE COLECTARE SEPARATĂ  A DESEURILOR M1JNIC1PALE" 

Avănd in vedere cerintele ş i prevederile Ghidtdui Solicitantului pentru Axa prioritar ă  mai sus 

mentionat ă  a fast necesar ă  adoptarea hot ă rarii de Consiliu Judetean nr. 268/28.12.2022 pentru 

aprobarea realiz ă rii proiectului ş i a cheltuielilor legate de proiect, dup ă  cum urmeaz ă : 

Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA: 104,426,238.99 lei 

Valoarea total ă  eligibilă , Mil TVA: 87,753,142.00 lei 

Valoarea total ă  neeligibil ă  reprezent ă nd cval  TVA: 16,673,096.99 lei 

Valoarea contribu ţ iei proprii este de 35.627.775,70 lei fă ră  TVA din care: 1,404,050.30 lei 

(fă ră  TVA) reprezent ă nd 2% din valoarea eligibil ă  a proiectului, 17,550,628.41 lei (f ă ră  TVA) 

reprezentand 20% contributie cf. art. I alin 2, Ordin 2162/29,08,2022 lei si costuri neeligibile 

reprezentând TVA: 16.673.096,99 lei 

Asistenţă  financiar ă  nerambursabil ă  solicitat ă : 68.798463,29 lei 

În urma evalu ă rii administrative ş i a eligibilit ă tii proiectului, au fost solieitate clarific ă ri de catre 

comisia de evaluare din cadrul Autorit ă tii de Management pentru POIM, care vizeaz ă  printre altele ş i 

revizuirea valorilor din cadrul studiului tehnic conform recomand ă rilor, valori care au stat la baza 
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fundament ă rii bugetului proiectului, prin folosirea preturilor curente, rezultdnd astfel diferente in plus ş i 

o notia valoare total ă  a proieetului conform bugetului anexat, dup ă  cum urmeazd: 

Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA se modified de la valoarea 104.426.238,99 lei la 

valoarea de 112.025.295,97 lei 

Valoarea totald eligibil ă , fă ră  TVA, se modified de la 87.753.142,00 lei la valoarea de 

94.138.904,16 lei 

Valoarea total ă  neeligibild reprezentfind cval TVA, se modified de la : 16.673.096,99 lei la 

valoarea de 17.886.391,81 lei 

Valoarea contributiei proprii se modified de la 35.627.775,70 lei fă ră  TVA, la valoarea de 

38.220.395,28 lei din care: 1,404,050.30 lei (far ă  TVA) reprezent ă nd 2% din valoarea deficitului de 

finantare a proiectului se modified la valoarea de 1.506.222,56  lei, 17,550,628.41 lei (fă rd TVA) 

reprezent ănd 20 0ĺo contributie cf. art. I alin 2, Ordin 2162/29,08,2022 lei se modified' la valorea de 

18.827.780,91 lei si costurile neeligibile reprezent ă nd TVA: 16.673.096,99 lei se modifica la 

valoarea de 17.886.391,81 lei 

Asistentd financiar ă  nerambursabild solicitatd se modified de la 68.798463,29 lei la 

73.804.900,69 lei 

Modificarea sumelor detaliate mai sus se vor actualiza In mod corespunzdtor ş i in cadrul 

anexelor 1 si 2 la HCJ 268/28.12.2022 

Fa ţ d de cele prezentate, avdnd in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice 

locale precum si cele ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modifiedrile i completdrile 

ulterioare, propunem spre analizd Consitiului Judetean Ialomi ţ a adoptarea proieetului de hot ă rdre 

privind aprobarea actualizdrii cofinantdrii ş i a cheltuielilor legate de proiect (cheltuieli eligibile 

neeligibile ) aferente obiectivului de investi ţ ie: "Extindere colectare separatd a de ş eurilor municipale" 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Stanciu 

intocmit: Luiza G eorghe 
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