
Anexa tr. I 
la floardrea CJ lalomi ţ a nr. 	dina..02, 2023 

BUGET PROIECT „Extindere colectare separata a deseurilor municipalen 

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 UB  (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 ma i sus sunt rezultate in urrna introducerii valorilor din Devizul detaliat 

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

MySMIS si stint 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. 



Titlul proiectulai: 

Denumire organizatie 
Cod de toregistrare 
fiscal ă  
Numă r de inregistrare in 
Registrul 
Comertului/Registrul 
autorit ă tilor publice 

Nr, de la Registrul 
Asociatillor ş i 
Fundatiilor 

Anul inflint ă rii 

Adresa po ş tal ă : 

Cod: 

Localitate: 

Judet/Sector: 

Adres ă  po ş t ă  electronic ă  

Prin prezenta, solicitantul  în  calitate dc beneficiar declar  pa  propria ră spundere c ă  solicitantul/parteneriatul creat: 
> are resursele financiare necesare pentru sus ţ inerea implement ă rii proiectului. 

ş i  m.  angajez: 
> s ă  furnizez contribu ţ ia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de 1.506.222,56 lei, 

reprezentand 2%, din valoarea total ă  eligibil ă  a proieetului excluzand rata forfetar ă  de 20%, cf. art. 1, alin 2, 
Ordin 2162729.08.2022; 

> să  fumizez contribu ţ ia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de 18.827.780,91 lei, 
reprezentand rat ă  forfetar ă  de 20%, cf. art. 1, alin 2, Ordin 2162/29.08.2022; 

> să  fman ţ ez to ate costurile neeligibile aferente proiectului; 
> să  asigur resursele financiare necesare implement ă rii optime a proiectului in condiţ tile ramburs ă rii/decont ă rii 

ulterioare a cheltuielilor; 
• să  men ţ in proprietatea proiectului ş i rtatura activit ăţ ii pentru care s-a acordat finan ţ are nerambursabil ă ,  pa a 

perioadă  de eel  puţ in 5 arti clup ă  finalizare ş i să  asigur exploatarea ş i mentenan ţ a Tn aceast ă  perioadă , Cu  
respectarea prevederil or regulamentelor comunitare; 

> să  asigur folosin ţ a echipamentelor ş i bunurilor achizi ţ ionate prin project pentru scopul declarat in proiect; 

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

Data: 03.02.2023 
Reprezentant legal 
Prenume ş i Nume: Marian PAVEL 

Semn ă tura: 

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

Prenume ş i Nume 
Primar Nicolae RADU 

imputernicit HAGA nr. 29121.12.2022 
Semnă tura: 1  
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Anexa nr.2 
la Hot ă rarea CJ Ialomita m.  36  din  03.02,  2023 

POIM 2014-2020 	 Anexa  4,  Ghidul Klicitantului OS 3.1 

E ANGAJAMENT 

1  Va fi avizat ă  de pre ş edintele ADI pe 1t-1u proieetele de invesfitii din sectorut de de,';enri 
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