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H O T Ă R Â R E  

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a 
clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  judeţul Ialomiţa și cantina aferentă” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11230 din 21.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa nr. 18146/14.09.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii„Creșterea eficienţei energetice a clădirii 
Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”; 
 - Raportul nr. 11231 din 21.09.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 11502 din 26.09.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 -  prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1 - 
Sprijinirea creșterii eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuinţelor, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a 
clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”          
se completează în sensul că, după articolul 1) se introduce un nou articol, 1^1, cu 
următorul cuprins: 

 
”Art.1^1 Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei aferentă obiectivului 

nominalizat la art. 1), prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.” 

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
          
 
 
             Contrasemnează, 
             Secretarul judeţului Ialomiţa 
                             Adrian Robert IONESCU 
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