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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017  

privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienței energetice a sediului 
Muzeului Județean Ialomița”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 19909/2018 - R din 26.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean 
Ialomiţa”  şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- solicitare de clarificare nr.3 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia; 
 - Raportul nr. 19912/2018 - V din 26.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii 
Publice; 
 - Raportul nr. 19973/2018 – F din 29.10.2018  al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 20009/2018 – Q din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 20037/2018 - U din 29.10.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 -   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 şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice, obiectivul de investiţii mai sus menţionat; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu  
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 162/29.09.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului 
Judeţean Ialomiţa”  şi a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 alin. (1)-(3)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.(1) în cuantum de 
5.225.731,97 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.(1) în cuantum 
de 5.220.971,97 lei cu TVA. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în 
cuantum de 5.116.552,53 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 109.179,44 lei cu TVA, compusă din 104.419,44 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi 4.760,00 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile.” 

 

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 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, 
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 
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