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H O T Ă R Â R E   

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 7/25.01.2023 privind  
aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect  

”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor  
prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea realizării 

proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Ialomița”; 

- clarificările  înregistrate sub nr. 61678/2023-Z din 06.03.2023,  transmise de Autoritatea 
de Management pentru POIM; 
 - Referatul de aprobare nr. 6947/2023 - X din 14.03.2023 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 6963/2023 - B din 14.03.2023 al Direcţiei Investiţii şi Servicii 
Publice; 
 - Avizul nr. 7030/2023 - X din 15.03.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 7043/2023 - R din 15.03.2023 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027; 
 - prevederile pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a 
fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Axa Prioritară 
3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul 
Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deşeurilor în România, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 
 - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 - prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea realizării 
proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Ialomița” se modifică după cum urmează: 
  

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum de 

14.421.253,00 lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum de 

14.218.953,00 lei cu TVA. 
(3) Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Ialomița la finanțarea proiectului, 

în valoare de 486.679,06 lei cu TVA, compusă din 284.379,06 lei cu TVA, reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului și 202.300,00 lei cu TVA cheltuieli neeligibile. Asistența 
financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 13.934.573,94 lei cu TVA. 

 
2. Anexele nr.1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.II Se împuternicește domnul Marian Pavel - Președintele Consiliului Județean Ialomița 
să semneze documentația aferentă proiectului, în situațiile menționate de Ghidul Solicitantului, 
precum și Declarația de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009” și, spre știință, 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 
 

            PREŞEDINTE,  
                                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                   MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                                  Adrian Robert  IONESCU    
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