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PROJECT DE HOTARARE NR 
pentru modificarea Hottirerrii Consiliului Judetean lalomita nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea 
realiză rii proiectului, a cofinantă rii si a cheltuielilor legate de proiect "Sprijin  pen  tru preg ă tirea 

portofoliului de proiecte  în  vederea atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de 
Gestion  are a Deseurilor  în  judepl lalomita" 

Consiliul Judetean lalomita, 
Având in vedere: 
- Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 7725.01,2023 privind aprobarea realiz ă rii 

proiectului, a cofinantă rii si a cheltuielilor legate de proiect "Sprijin  pen  tru pregă tirea portofoliului 
de proiecte in vederea atingerii objective/or prev ă zute prin Planul Judetean de  Gestion  are a 
Deş eurilor in judetul lalomi ţ a"; 

- clarifică rile inregistrate sub nr. 61678/2023-Z din 06.03.2023, transmise de Autoritatea 
de Management pentru PO/M; 

- Referatul de aprobare nr.  094J2023  -X din  A03,  .2023  at Preş edintelui Consiliului 
Judetean 

Examinernd: 
- Raportul de specialitate nr.00 72023 -13 din 1 470_3 .2023 al Directiei Investitli ş i 

Servicii Pub/ice; 
Avizul nr. 	72023 - 	din 	.2023  at Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	12023 - 	 din 	.2023 al Comisiei economico financiare ş i 

agriculture', 
in conformitate  Cu:  
- prevederile Hotă rd`rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027; 
prevederile  pen  tru aprobarea Ghidului Solicitantului condi ţ ii specifice de accesare a 

fondurilor  pen  tru dezvoltarea infrastructurii de management integrat  at deş eurilor,  Axe  Prioritara 
3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul - 
Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i creş terea gradului de pregă tire 
pen  tru reciclare a deş eurilor in Romania, Pro  gramul Operational Infrastructure' Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile cornunitare de utilită ti pub/ice, republicată , 
cu modifică rile  i completă  rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr, 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţ ilor, republicat ă , 
cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 

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

preveclerile art. 173 alin. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. m) din Ordonan ţ a de Urgent(' a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privincl finantele publice locale, cu modifică rile ş i  
cornpletă rile ulterioare; 



- prevederile Regulamentului de organizare i functionare a Consiliului Juderean lalomi ţ a 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46/30.03.2021, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pen tru elaborarea 
actelor normative, republicat ă ; 

În terneiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenr ă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modifică rile ş i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Hotă rârea Consiliului Juderean lalomita nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea realiz ă rii 
proiectului, a cofinantă rii ş i a cheltuielilor legate de proiect "Sprijin pen tru preg ă tirea portofoliului 
de proiecte în vederea atingerii objective/or prev ă zute prin Planul Judetean de Gestion are a 
Deş eurilor în judetul lalomita" se modific ă  dupe, cum urmeaz ă : 

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

"Art.2(1) Se aprob ă  valoarea total ă  a proiectului prevă zut la art.1 in cuantum de 
14.421.253,00 lei cu TVA. 

(2) Se aprob ă  valoarea total ă  eligibilă  a proiectului prev ă zut la art.1 in cuan turn de 
14.218.953,00 lei cu TVA. 

(3) Se aprob ă  contribu ţ ia pro prie a Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a la finanrarea proiectului, 
in valoare de 486.679,06 lei Cu TVA, compus ă  din 284.379,06 lei cu TVA, reprezentand 2% din 
valoarea toted eligibil ă  a proiectului ş i 202.300,00 lei cu TVA cheltuieli neeligibile. Asisten ţ a 
financiară  nerambursabil ă  solicitat ă  este în sum ă  de 13.934.573,94 lei cu TVA. 

2. Anexele nr.1 ş i nr. 2 se modifică  ş i se inlocuiesc cu anexele nr. 1 ş i nr. 2 care fac parte 
integranta din prezenta hot ă rare. 

Art.I1 Se rmputerniceş te domnul Marian Pavel - Pre ş eclintele Consiliului Judetean lalomira 
să  semneze documentatia aferent ă  -proiectului, "'sn situa ţ lile mentionate de Ghidul Solicitantului, 
precum ş i Declarclia de angajament prevă zuta în anexa nr. 2 care face parte integrant ă  din 
prezenta hotă rare. 

Art.111 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomira, prezenta hot ă ră re se va 
comunica, spre aducere la rndeplinire, direcriilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Juderean lalomita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" i, spre ;saint& 
Instituriei Prefectului — Judetul lalomira, urmtind a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Juderean 
lalomira — Sectiunea "Monitorul Oficial al Juderului". 

PRE5ED1NTE, 	 AV1ZAT, 
Secretarul General al Judetului lalamita 

MARIAN PAVEL 
	

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Dc 
Adoptotă  lo Slobozia 	 DIG 
Astă zi 	.2023 	 2 ex. 



Anexa nr.1 
la Hot ă rarea C7 Ialomita nr. 	din 	2023 

BUGET PROIECT „Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii oblectivelor 

prevazute prin Planul Judetean de Gestio•are a Deseurilor  in jiudetut talornita" 

Val.oarea totala a 
proiectului 

(Costuri eligibile 
Si neeligibile) 

14A21.253,00 

LEI (cu TVA) 

Costuri eligibile 

14.218.953,00LEI 

TVA inclus 

Grant UE(85%) 

12.086.110,05 LEI (TVA inclus) 

Contributie buget de stat (13 %) 1.848.463,89 

i 	
. 

LEI (TVA nclus) 

Contributie baget local (2%) 

284.379,06 LEI (TVA inclus) 

Costari neeligibile 

202.300,00 LEI 

TVA inclus 

Cheituieli cu servicii de conailtanta pentru 
elaborarea eererii de finantare in vederea 

depunerii proiectului 170.000,00 LEI (valoare 
fara TVA) 

TVA aferent cheltuielilor Cu servicii de 
consultanta pentru elaborarea cererii de finantare 

in -vederea depunerii prolectului 
32.300,00 LEI 



Titlul proiectului: 

Denumire organizatie 
Cod de inregistrare 
fiscală  
Numă r de inregistrare in ::2402 ,  
Registrul 
Comerţ ului/Registrul 
autorit ăţ ilor publice 

Nr. de la Registrul 
Asocia ţ iilor ş i 
Funda ţ iilor 

Anul îufiinţă rii 

Adresa po ş tal ă : 

Cod: 

Localitate: 

Jude ţ /Sector: 

Adres ă  po ş tă  electronicii 

Prin prezenta, solicitantul in calitate de beneficiar declar pe propria r ă spundere c ă  solicitantul/parteneriatul creat: 
D are resursele financiare necesare pentru sus ţ inerca implement ă rii proiectului, 

ş i mă  angajcz; 
D să  furnjzez contribu ţ ia proprie aferent ă  costurilor eligibile ale proiectului, in valoare de 284.379,06 lei, 

reprezentand 2% din valoarea total ă  eligibil ă  a proiectului; 
• să  finanţ ez toate costurile neeljgibile aferente proiectuluj; 
• 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 

perioad ă  de cel puţ in 5 ani dup ă  finalizare ş i să  asigur exploatarea ş i mentenan ţ a in aceast ă  perioad ă , cu 
respectarea prevederilor regulamentelor comunitare; 

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

De asemenea, declar c ă  sunt de acord ş i voi respecta toate condi ţ iile prevă zute in Ghidul Solicitantului, precum ş i in 
legisla ţia comunitar ă  si naţ ională  in vjgoare, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, in caz contrar sunt de acord cu 
rezilierea contractului. 

Data: 15.03.2023 
Reprezentant legal 
Prenume ş i Nume: Marian PAVEL 

Data: 15.03.2023 
Avizat ADI ECOO 2009 

Prenume ş i Nume 
Primar Nicolae RADU 

imputernicit HAGA nr. 37 721.12.2022 

Semnă tura: 	 Semnă tura: 1  

d -111,atbtrali\ -  lu 

Anexa nr.2 
la Hotă rarea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2023 

POIM 2014-2020 
	

Anexa 4 , Ghidul solicitantutui OS 3.1 

DECLARATIE DE ANGAJAMENT 

Va fi avizatil de preş edintele ADI pentru proieetele de investipi din sectorul de deseuri 
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PREgD1NTE 
	 Nr.6147Y-  /2023 -X  din 4_.03.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotareire pentru modificarea Hot ă ră ril Consillului Jude ţ ean lalomi ţ a 
nr. 7/25.01.2023 privind aprobareo realiz ă ril proiectului, a cofinan ţă ril  i a cheltuielilor legate 
de proiect "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de prolecte  în vederea atingeril obiectivelor 

preveizute prin Plcinul  Jude  ţ ean de Gestionare a Deş eurilor  în jude ţ ul laromiţ a" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se pro  pune modificarea Hot ă rarii Consiliului 
Juderean lalomira nr. 7/25.011023 privind aprobarea realiz ă ril proiectului, a cofinantă rii si a 

cheltuielilor legate de proiect "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte  în  vederea 
atingerii objective/or prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a Deş eurilor  în juderul 
lalomira". 

În contextul aprob ă rii de că tre Consiliul Juderean lalomira in anul 2021 a Planului 
Juderean  de  Gestionare a Deş eurilor, ihdeplinirea objective/or  i  tintelor asum  ate la nivel 
juderean a impus accesarea fondurilor neramburSabile din cadrul Programului Operatibnal 
Infrastructură  Mare 2014 -2020, Axa Prioritarti 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii 
de management eficient al resurselor, Object/wit Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului 
depozitelor neconforme ş i cresterea grodului de preg ă tire  pen try  reciclare a deseurilor  în  
Romania. tri acest sens, prin hotă rarea nr. 7/25.01.2023, Consiliul Juderean lalomita a aprobat 
realizarea proiectului "Sprijin  pen try  pregă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii 
objective/or prev ă zute prin Planul Judetean de  Gestion  are a Deseurilor  în  juderul lalomita", 
inclusiv datele de nature' economico-financiar ă  ale proiectului. 

Ulterior, Comisia de evaluare a proiectului din cadrul Autorit ă tii de Management a 
solicitat a serie de clarific ă ri referitoare la revizuirea proiectului, ceea ce a condus la 

reactualizarea bugetului initial. Tn raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elementele de 

natură  tehnico-economic ă  necesare adoptdrii proiectului de hotă rare. 
Constatand c ă  sunt Tncleplinite condi ţ iile de legalitate ş i de  oportunit  ate,  propun 

Consiliului Judetean lalomita  ado  ptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezent  ate în  proiect. 

PRE5EDINTE, 
MA  RI NPWEL  

Teh.Dogaru Julian 
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/4 c) S.  ?o?  

RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind modificarea Hot ă rdrii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 

7/25.01.2023 privind aprobarea realiz ă rii proiectului a cofinan ţă rii 0 a cheltuielilor legate 
de proiect: "Sprijin pentru pregitirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii 
obiectivelor prev ă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a Dwurilor in jude ţ ul 

Ialomi ţ a" 

Umnare a lans ă rij apelului de proiecte: Cod apel: POIM/870/3/1/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 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor - 
proiecte noi de investitiiProgramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu fn conditii de management eficient at resurselor -Obiectivul 
specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru 
reciclare a deseurilor in romania Consiliul Judetean falomita a depus in data de 27.01.2023 in cadrul 
acestui apel proiectul: "Sprijin pentru pregâtirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii 
obiectivelor prev ă zute prin Planul Jude ţ ean de Gestionare a Dqeurilor îii jude ţ ul Ialomiţ a" 

Avand in vedere cerintele ş i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritar ă  mai sus 
mentionat ă  a fost necesar ă  adoptarea hot ă rarii de Consjliu Judetean nr. 7725.01.2023 pentru aprobarea 
realiz ă rii proiectului a cofinant ă rii ş i a cheltuielilor legate de project, dup ă  cum urrneaz ă : 

Valoarea totald a proiectului, inclusiv TVA: 15.085.478,06 lei 
Valoarea total ă  eligibild: 14.755.643,00 lei 
Valoarea total ă  neeligibild: 329.835,06 lei 
Valoarea contribu ţ iei proprii este de 624.947,92 lei cu TVA din care: 295.112,86 lei Cu TVA 
reprezentand 2% din valoarea eligibil ă  a proiectului ş i 329.835,06 lei cu TVA reprezentand 
costuri neeligibile 
Asisten ţă  financiard nerambursabild solicitat ă : 14.460.530,14 lei inclus 

În urina evalu ă rii administrative ş i a eligibilită tii proiectului, au fost solicitate elarific ă ri de 
că re comisia de evaluare din cadrul Autorit ă tii de Management pentru PO1M, care vizeaz ă  revizuirea 
bugetului proiectului dup ă  cum urrneaz ă : 

Valoarea totald a proiectului, (inclusiv TVA) se modified de la valoarea 15.085.478,06 lei la 
valoarea de 14.421.253,00 lei 

Valoarea total ă  eligibild, (inclusiv TVA), se modified de la 14.755.643,00 lei la valoarea de 
14.218.953,00 lei. 

Valoarea totald neeligibild (iclusiv TVA) , se modified de la : 329.835,06 lei la valoarea de 
202.300,00 lei. 
Valoarea contribu ţ iei proprii (inclusiv TVA) se modified' de in 624.947,92 lei, in valoarea de 
486.679,06 lei din care: 295.112,86 lei rcprezentand 2% din valoarea eligibil ă  a proiectului se 
modifică  la valorea de 284.379,06 lei si costurile neeligibile se modific ă  de la valorea de 
329.835,06 lei cu TVA la valoarea de 202.300,00 lei. 
Asisten ţă  financiard nerambursabild solicitatfi (inclusiv TVA) se modified de la 14.460.530,14 

lei la 13.934.573,94 lc!. 

1 



Modificarea sumelor detaliate mai sus se vor actualiza in mod corespunz ă tor ş i in cadrul 
anexclor 1 si 2 la HCJ 7/25.01.2023 . 

Fat ă  de cele prezentate, av ă nd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale precum si cele ale OUG 5772019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, propunem spre analiz ă  Consiliului Judetean Ialomita adoptarea proiectului de hot ă rdre 
privind aprobarea modificarea cofinant ă rii ş i a cheltuielilor legate de proiect : "Sprijin pentru 
pregă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul 
Judetean de Gestionare a De ş eurilor  în  judetul Talotnita" 

Director Executiv Adjunct 
Mariana Stanciu 

intocmit. Luiza Gheorghe („,. 
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