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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei 
energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9186 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9187 din 17.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9361 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9441 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 88/2017 privind aprobarea 

”Strategiei în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2016-
2020”; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea     B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului 
– Pavilion A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa)”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 5.290.982,00 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 3.862.033,00 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 16 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 

                                                                                                Contrasemnează 
                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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