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Proiect de 1-10TÂRARE NR.
privind asocierea Unit ătii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Gheorghe Lazar, in vederea particip ării acesteia la capitalul social al SC AD!
„ECOO 2009"

Consiliul Judetean lalomita,
Având in vedere:
Referatul de aprobare nr.
7(//42021 al Pre şedintelui Consiliului Jude ţean
Ialomita;
Adresa nr. 2900 din 09.07.2021 a UAT Gheorghe Lazar Care Consiliul Judetean Ialomi ţa;
Examinand:
- Raportul de specialitate nr.Agg
aor.2021 al Direc ţiei Investi ţii şi Servicii Publice şi al
Compartimentului Coordonare Societ ăti, ervi ľi şi Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilit ăti;
Avizul nr.
.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regional ă, protecţia mediului şi turism;
.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
Hotărdrea Consiliului Judelean Ialornita nr. .2021 privind aprobarea
asocierii Unit ăţii Administrativ Teritoriale Jude ţul ialomiţa cu Unitatea Administrativ Teritorial ă Comuna
Gheorgbe Lazar in vederea accept ării acesteia, in cahtate de membru asociat cu drepturi depline, in
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă „ ECOO 2009";
In conformitate Cu:
- prevederile art. 92 alin.(2) lit.b), art. 173 alin. (1) lit. d) i alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit.e)
şi alin.(7) lit.a), art. 175 din Ordonanţa de Urge*. a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ,
cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările i complet ările
ulterioare;
- prevederile Legii 31/1990 privind societ ăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicat ă, cu
modificările i complet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ătilor, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de şeurilor, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare,
In temehil art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

hap

HOT Ă R Ă STE:

Art.1 Se aprob ă asocierea Unitătii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialorniţa cu Unitatea
Administrativ Teritorial ă Comuna Gheorglie Lazăr in vederea particip ării acesteia la capitalul social al SC
ADI „ECOO 2009" cu suma de 80 lei, reprezentând 8 p ărti sociale.
Cons

ul Judetean lalomita
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(2) Se mandateaz ă di. MARIAN PAVEL, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomi ţa,
reprezentantul U.A.T. Jude ţul Ialomiţa in AGA din Cadrul SC ADI „ECOO 2009" s ă. voteze „pentru" la.
propunerea de participare a UAT Gheorghe Lazar la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009".

Art.2 (1) in condiţine art. 1, se aprob ă majorarea capitalului social al SC ADI ECOO 2009 SRL,
cu suma de 80 lei, reprezentand 8 p ărţi sociale.

(2) Capitalul social initial este de ţinut de ac ţionari dup ă cum urmează:
- Judeţul Ialomiţa — 2.900 părţi sociale, integral plătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
total ă de 29.000 lei, reprezentand 85,093% din capitalul social. Participare la profit 85,093% şi participare
la pierderi 85,093 %.
Oraşul Ţăndărei — 445 p ărţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
total ă de 4.450 lei, reprezentand 13,058 % din capitalul social. Participare la profit 13,058 % i partieipare
la pierderi 13,058%;
- Comuna Ograda - 7 p ărţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
total ă de 70 lei, reprezentând 0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % şi participare la
pierderi 0,206 %;
- Comuna Platoneşti - 9 p ărţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar în valoare
total ă de 90 lei, reprezentand 0,264 % din capitalul social. Participare la profit 0,264 % i participare la
pierderi 0,264 %;
- Comma Săveni - 7 părţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
total ă de 70 lei, reprezentand 0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % si participare la
pierderi 0,206 %;
- Comuna Sudi ţi - 8 părţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă
de 80 lei, reprezentand 0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % ş i participare la pierderi
0,234 %;
- Comuna Giurgeni - 9 p ărţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
total ă de 90 lei, reprezentand 0,264 % din capitalul social. Participare la profit 0,264 % i participare la
pierderi 0,264 %;
- Comma Mihail Kog ălniceanu - 7 p ărţi soeiale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar
in valoare total ă de 70 lei, reprezentand 0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % şi
participare la pierderi 0,206 %;
- Comma Movila - 8 părţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in valoare
totală de 80 lei, reprezentand 0,234 % din capitaltil social. Participare la profit 0,234 % şi participare la
pierderi 0,234 %;
Comuna Gheorghe Laz ăr - 8 p ărţi sociale, integral pl ătite, reprezentand aportul in numerar in
valoare total ă de 80 lei, reprezentand 0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % şi
participare la pierderi 0,234 %;

Art.3(1) Sc aprobă Actul constitutiv, modificatiactualizat in condi ţiile art. 1, in forma prev ăzută in
anexa care face parte integrant ă din prezenta hotarare.
(2) Se imputernice şte domnul Marian Pavel, Pre şedintele Consilitilui Jude ţean Ialomiţa,
reprezentatul U.A.T. Jude ţul Ialomiţa in AGA din cadrul ADI „ ECOO 2009", s ă semneze Actul
Constitutiv, modificat in condi ţiile alineatului (1).
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Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţa, prezenta hot ărăre se comunică, spre
dueere la Indeplinire, Pre şedintelui Consiliului Judetean Ialomita şi, spre ştiinţă, Adunării Generale a
Asociatilor din cadrul operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, unitătilor administrativ teritoriale asociate
ale operaţorului SC ADI ECOO 2009 SRL, menţionate la art.1) precum şi unitătii administrativ teritoriale
Gheorghe Lazar, Direetiei Buget Finante, Direc ţiei Coordonare Organizare, Direc ţiei Investiţii şi Servicii
Publice, Compartimentulai Coordonare Societ ăti, Servicii i Institutii Publice Subordonate din cadrul
Consiliului Judetean Ialomita şi Institutiei Prefectului — Jude ţul Ia1omia, urmănd a fi publicat ă pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".
PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al Judelului
Adrian-Robert IONESCU

Nr.
Adaptată la Slobazia
Astăzi
.2021
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la Hotărdrea CJ Ialomita nr.
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Anexa
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ACT CONSTITUTIV

Actualizat
AL SOCIETATII COMERCIALE Cu RASPUNDERE LIMITATA

" ADI ECOO 2009"

Subcrisele:
1. U.A.T. Judetul lalomita, avă nd C.I.F. 4231776, cu sediul ales in Slobozia, Plata
Revolutiei nr.1, jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului
Judetean lalomita, in calitate de asociat,
2. U.A.T Orasul Ţănd ă rei, avand C.I.F. 4364888, Cu sediul ales in Tă nd ă rei, Str.
Bucuresti, nr. 190, Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul George Cristian Roman, prinnar, In
calitate de asociat;
3. U.A.T Comuna Ograda, avand C.I.F.16871390, cu sediul ales in Comuna
Ograda, jud. laromita, reprezentat ă prin domnul Lilian Badea, primar, calitate de asociat;
4. U.A.T Comuna Platonesti, avand C.1.F.17453693, cu sediul ales in Comuna
Platonesti, Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Florinel Negraru, primar, calitate de asociat;
5. U.A.T Comuna S ăveni, avand C.I.F.4365336, cu sediul ales in Comuna Saveni,
Jud. lalomita, reprezentat ă prin doamna Daniela Mariana Dră goi, primar, in calitate de asociat;
6. U.A.T Connuna Suditi, avand C.I.F. 4231865, cu sediul ales in Comuna Suditi,
Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Vasile Ş incan, primar, in calitate de asocial;
7. U.A.T Comuna Giurgeni, avand C.I.F. 4427951, cu sediul ales in Comuna
Giurgeni, Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Valere Dinu, primar, in calitate de asocial;
8. U.A.T Comuna Mihail Kog ă lniceanu, avand C.I.F. 4428078, Cu sediul ales in
Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Mih ă ită Barbu, primar, in
calitate de asocial;
9. U.A.T Comuna Movila, avand C.I.F. 4365344, cu sediul ales in Cornuna Movila,
Jud. lalomita, reprezentat ă prin domnul Valeriu Mihai, primar, in calitate de asociat;
10. U.A.T Comuna Gheorghe Laz ă r, avand C.I.F. 4427978, cu sediul ales in
Comuna Gheorghe Lază r, Jud. lalomita, reprezentată prin doamna Zaharia Elena Gabriela,
primar, in calitate de asocial;

unrnare a mod ifică rii asociaţilor din cadrul societá ţii inclusiv a reprezentaaţilor desemna ţ i pentru
unii asociati persoane juridice, am convenit s ă actualiză m Actul constitutiv al societăţ ii, in
conformitate cu dispozi ţiife Legii nr. 31/1990 si ale tuturor prevederilor legale in vigoare
aplicabile societ ăţilor comerciale.
,
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CAPITOLUL I - FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE
1. FORMA JURIDICA A SOCIETATII
1.1. Societatea este persoan ă juridică rom ă n ă constituită in forma societătil cu
răspundere
1.2. Tin cazul in care adunarea general ă va hotă ri transformarea forme' juridice a
societătii, această transformare va determine in mod obligatoriu rnodificarea pct. 1.1 de
mai sus, precum şi indeplinirea formalitătifor de autorizare, publicitate, Tnmatriculare ş i
Tnregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societătii.
2. DENUMIREA SOCIETATII
2.1. Denumirea societătii este " ADI ECOO 2009" S.R.L., in conformitate cu dovada
privind disponibilitatea firmei nr, 11232 din 31 iunie 2010.
2.2. in toate actele, publicatiile, facturile şi once aite documente emanând de la
societate, denumirea societ ătii va fi urmat ă de initialele S.R.L., sediul, num ă rul de
Tnnnatriculare in Registrul ComMului ş i codul fiscal.
3. SEDIUL SOCIETAŢII
3.1. Sediul societ ătii 6ste in Ţă nd ă rei, DJ 212 Ţănd ă rei-Fetesti, judetul
3.2. Societatea îş i va putea schimba sediul ş i va putea infiinta sucursale, filiale,
puncte de lucru, birouri, reprezentante, agentii oriunde in Ronn5nia sau in stră in ă tate
numai in urma hotă ră rii Adun ă rii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispoziVilor legale
in vigoare.
3.3. Detinerea spatiilor necesare desfăş ură rii activit ătii societă tii se va face in
oricare dintre formele ing ă duite de lege: contract de inchiriere, contract de asociere, act de
vă nzare-cump ă rare, donatie ş i altele.
4. DURATA SOCIETĂTII
4.1. Durata de functionare a societă tii este nelimitată , cu incepere de la data de
23.03.2011.
5. OBIECTUL DE ACTIVITATE
5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activit ătifor din economia
national ă - CAEN, obiectul de activitate al societătii este:
Domeniul principal de activitate: Activitatea principal ă : 3811 - COLECTAREA
DESEURILOR NEPERICULOASE
5.2. Societatea va putea desfăşura in subsidiar ş i alto activităti precum:
3812 Colectare deseurilor periculoase
3600 Captarea, tratarea Si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3831 Dennontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 Comert cu ridicata deseuri si resturi
2

4941 Transporturi rutiere de marfuri
7112 Lucrari de inginerie Si consultanta tehnica legata de acestea
7490 Alto activitati profesionale, stiintifice si tehnice
8121 Activitati generale de curatire a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alto activitati de curatenie
5.3. Aceste activit ăti se vor realiza impreun ă sau separat, in oricare dintre
domeniile arătate, societatea urm ă nd a desfăşura toate acele activit ăli conexe necesare
realiză rii obiectului de activitate propus, in conformitate cu reglementă rile legale existente.
5.4. Asociatii se obligă să oblin ă avizele ş i autorizatiile necesare desfăş ură rii
obiectului de activitate.
5.6. Societatea Tş i va putea realiza obiectul de activitate atăt in Rom ă nia, căt ş i in
stră in ătate, precum ş i in zone libere, in lei sau in valută , in once condiVi, cu respectarea
dispozitiifor legislatiei in vigoare.
5.6. Societatea va putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alto
societăti comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.
6.7. Societatea va putea desfăş ura once altă activitate legat ă direct sau indirect de
obiectul să u sau iş i va putea l ă rgi, modifica ş i adapta obiectul de activitate, in conditille
prevăzute de prezentul act constitutiv şi cu respectarea legisfatiei in vigoare.
CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL
6. CAPITALUL SOCIAL
6.1. Asociatil au hotă răt ca societatea să aibă un capital social actualizat in valoare
de 34.000 lei.
6.2. Capita lul social este divizat in 3.408 părtii sociale egale ş i indivizibile, fiecare
avă nd a valoare nominaf ă de 10 lei, subscrise şi integral vă rsate de toli asociatii la data
actualiză rii Actului constitutiv.
6.3. Capita lul social al societătii este asigurat de asocial i prin aporturi in numerar
sau/ş i, după caz, in natură .
6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca apart social in natură la capitalul
social, pe parcursul desfăş ură rii activită tii societălii, vor doyen i proprietatea acesteia ş i nu
vor putea fi instră inate decăt Cu acordul, in unanimitate, al Adun ă rii generale a asociatilor.
In cazul retragerii sau al excluder' i unuia dintre asociati, acesta din urm ă are dreptul la
restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă , după
deducerea eventualelor creante ale societălii din contravaloarea aportului mai sus
mentionat.
6.5. Asociatii vor decide ulterior, in condiVile legii ş i ale prezentului act constitutiv,
cu privire la majorarea sau diminuarea capitalufui social, după caz.
6.6. Asociatii se oblig ă s ă mentin ă o valoare netă minim ă a capitalului, in
conformitate cu prevederile legii aplicabile societ ălilor ce desfăşoară activităti in donneniul
circulatiei bunurilor incluse in obiectul de activitate.
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7. APORTURILE ASOCIATILOR
7.1. - Judetul lalonnita — 2.900 p ă rti sociale, integral plătite, reprezent ă nd aportul in
numerar in valoare total ă de 29.000 lei, reprezentă nd 85,093% din capitalul social.
Participare la profit 85,093% si participare la pierderi 85,093 %.
Orasul Tă nd ă rei — 445 p ă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd aportul in
numerar in valoare total ă de 4.450 lei, reprezentă nd 13,058 c/o din capitalui social.
Participare la profit 13,058 % si participare la pierderi 13,058 %;
Comuna Ograda - 7 p ă rti sociale, integral plătite, reprezent ă nd aportul in numerar
în valoare total ă de 70 lei, reprezentă nd 0,206 % din capitalul social. Participare la profit
0,206 % ş i participare la pierderi 0,206 %;
- Comuna Platone şti - 9 pă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd aportul in
nunierar in valoare total ă de 90 lei, reprezentă nd 0,264 % din capitalul social. Participare
la profit 0,264 % si participare la pierderi 0,264 %;
- Comuna S ăveni - 7 Olt sociale, integral pl ătite, reprezent ănd aportul in numerar
in valoare total ă de 70 lei, reprezentănd 0,206 % din capitalul social. Participare Is profit
0,206 % si participare la pierderi 0,206 %;
- Comuna Suditi - 8 p ă rti sociale, integral pl ă tite, reprezent ă nd aportul in numerar in
valoare total ă de 80 lei, reprezentănd 0,234 % din capitalul social. Participare la profit
0,234 % si participare la pierderi 0,234 %;
- Comuna Giurgeni - 9 p ă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd aportul in
numerar in valoare total ă de 90 lei, reprezentă nd 0,264 % din capitalul social. Participare
is profit 0,264 % şi participare la pierderi 0,264 %;
- Comuna Mihail Kog ă lniceanu - 7 p ă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd
aportui in nurnerar in valoare total ă de 70 lei, reprezentănd 0,206 % din capitalui
Participare la profit 0,206 % ş i participare la pierderi 0,206 %;
- Comuna Movila - 8 p ă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd aportul in numerar
in valoare total ă de 80 lei, reprezentănd 0,234 % din capitalul social. Participare la profit
0,234 % si participare la pierderi 0,234 °A;
- Comuna Gheorghe Laz ă r - 8 p ă rti sociale, integral pl ătite, reprezent ă nd aportul
in numerar in valoare to ţală de 80 lei, reprezentănd 0,234 % din capitalul social.
Participare la profit 0,234 % si participare la pierderi 0,234 %;
7.2. Participarea asociatilor la beneficii ş i pierderi se determin ă in raport cu num ă rul
ş i valoarea p ă rtilor sociale detinute, conform legii.
7.3. Once modificare ulterioar ă a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta
vă rsă mintele deja efectuate şi nu poate duce la modificarea procentelor particip ă rii
asociatilor la capitalul social al societătii.
7.4. Asociatii iniiaIi şř ulteriori sunt obligati să depună integral aporturile subscrise,
la data ş i in limitele unei asemenea subscriptii, in conformitate cu cerintele legii.

8. PARTILE SOCIALE
8.1. Detinerea de pă rti sociale implic ă de drept recunoa şterea ş i insuş irea
prevederilor actului constitutiv al societătii, cu toate mod ifică rile ş i completă rile ulterioare.
8.2. P ă rti le sociale sunt egale ca valoare ş i indivizibile, conferind asociatilor dreptul
să- şi prirnească dividendele.
8.3. Cesiunea partial ă sau total ă a pă rtilor sociale către terti se face cu acordul
tuturor asociatilor ş i cu respectarea dreptului de preemţiune, precum şi a conditillor de
fond ş i de forma- , prevăzute de lege.
8.4. Fiecare parte socială dă dreptul asociatilor la un vot i'n adun ă rile societătii.
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9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
9.1. Capita lul social poate fi majorat in baza hotă ră rii Adun ă rii generale a
asociatilor, prin admiterea de noi asociati, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite
asociatilor, efectuarea de noi aporturi de capital in numerar ş i/sau in natură , acestea din
urm ă fiind evaluate de către experţ i sau prin alto modalit ăti legale.
9.2.

Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prev ăzute de

lege.

10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
10.1. CapitaWI social poate fi redus în baza hotă rkii Adun ă rii generale a asociatilor,
cu conditia de a nu depăş i limita minim ă prevăzută de loge. intr-un asennenea caz, se vor
arăta motivele pentru care se face reducerea ş i procedeul care vs fi utilizat pentru
efectuarea ei.
10.2. Hot ă ră rea de reducere a capitalului social devine operant ă numai după
expirarea termenelor legale.
CAPITOLUL III - DREPTU RILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR
11. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE
11.1. Societatea va tine evidenta p ărtilor sociale intr-un registru ce se p ă strează la
sediul societătii.
11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor
asupra p ă rtilor sociale, dar cu mentiunea c ă acesta nu poste servi ca titlu pentru
transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulităţ ii transmiterii.
11.3. Fiecare parte sociaf ă subscrisă ş i vă rsată conferă posesorului ei un drept
propoilional egal, potrivit cu num ă rul pă rtilor sociale existente, drept de vat in Adunarea
general ă , participarea la profit sau la activul social, precum ş i site drepturi prevăzute in
Actul constitutiv.
12. DREPTURILE
DREPTULUI DE VOT

SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN EXERCITAREA

12.1. Hotă ră rile privind organizarea ş i functionarea societ ătii vor fi luate in
Adunarea general ă a asociatilor, cu majoritatea absolut ă a voturilor.
12.2. Pentru hotă ră rile privind modificarea Actului constitutiv al societătii este
necesar votul tutu ror asociatilor.
13. OBLIGATIA DE VARSAMÂNT
13.1. Fiecare asociat este obligat s ă verse cota sa de participare la capitalul social,
in strictă confornnitate cu dispozitiile legii şi ale prezentului Act constitutiv actualizat.
14. RASPUNDEREA ASOCIATILOR
14.1. Asociatii ră spund numai in limitele p ă rtilor sociale, obligatiile societătii fiind
garantate cu patrimoniul ei social.
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14.2. Patrimoniul societ ăţii nu poate fi grevat de datorii, obligatiile societătil fiind
garantate Cu capitalul ei social.
14.3. tin creditor al unui asociat poate formula preten ţii numai asupra pă rţii din
beneficiul societăţii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea general ă sau asupra
cotei-pă rţi cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia on la lichidarea societ ătii,
conform prevederilor Actului constitutiv actualizat.
CAPITOLUL IV - CONDUCE REA Ş I ADMIN1STRAREA SOCIETATII
15. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea general ă a
asociatilor, care va fi constituită şi va funcţ iona in conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, republicat ă , ş i ale prezentului Act constitutiv actualizat. Adunarea General5 a
Asociaţilor este alcătuită din reprezentali de drept ai asociaţ ilor, in condiţ iile Codului
administrativ, si anume:
- domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude ţean lalomiţa, reprezentantul
de drept al Judetului lalomi ţa;
- donnnul George Cristian Roman, Primar, reprezentantul de drept al Orasului
Tă nd ă rei;
- domnul Lilian Badea, primar, reprezentantul de drept at Comunei Ograda;
- domnul F101-fine' Negraru, primar, reprezentantul de drept al Comunei Platonesti;
- doamna Daniela Mariana Dră goi, primar, reprezentantul de drept al Comunei
S5veni;
- domnul Vasile incan primar, reprezentantul de drept at Comunei Suditi;
- domnul Valere Dinu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Giurgeni;
domnul Mih ă ttă Barbu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mihail
Kogă lniceanu;
domnul Valeriu Mihai, primar, reprezentantul de drept al Comunei Movila.
- doamna Zaharia Elena Gabriela, reprezentantui de drept at Comunei Gheorghe
Lază r.
,

15.2. Adunarea general ă a asociatilor se convoacă , la sediul social al societăţii, cel
putin o dat ă pe an sau de caste on este necesar, asociatii urm ă nd a fi reprezentati in
conditille clauzei 15.1.
15.3. Adunarea general ă a asociatilor are urm5toarele obligati':
• să aprobe bilantul contabil şi s5 stabilească repartizarea beneficiului net;
• să desemneze pe administrator/administratori ş i cenzori, să-i revoce ş i să le dea
desc5rcare de activitatea l or;
• să aprobe schema de organizare ş i de personal a societăţ ii;
• s ă aprobe nivelul salariului administratorului unic;
• s'ă avizeze salariile personalului angajat al societătii;
• să decid ă urm ă rirea administratorului/administratorilor ş i cenzorilor pentru daunele
pricinuite societ ăţř i desemn ă nd şi persoana insă rcinată să o exercite;
,

• să modifice actul constitutiv.
16. CON VOCAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIA ŢILOR
16.1.
Obligatia
convocă rii
administratorului/administratorilor.

Adun ă rii
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generale

a

asociatilor

revine

16.2. Un asociat sau un num ă r de asociati, ce reprezintă cel putin 1 14 din capitalul
social, vor putea core convocarea Adun ă rii generale a asociatilor, arătă nd scopul acestei
co nvocă ri.
16.3.
Convocarea adun ă rii se face prin adresa scrisa, not ă telefonică , fax sau email, cu cel Win 10 zile Tnainte de ziva fixat ă pentru tinerea acesteia, ar ătă ndu-se ordinea
de zi.

17. CONDITII DE VALIDITATE
17.1. Adun ă rile generale ale asociatilor sunt valabil constituite dac ă asociatii
prezenti la prima convocare detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a a doua
convocare detin cel putin 1/2 din capital. Adunarea general ă paste avea lac ş i prin
mijloace electronice de comunicare direct ă la distantă , iar hotă ră rile adun ă rli generale pot
fi semnate de asociati inclusiv CU semn ătură electronică extins ă
17.2. Deciziile Adun ă rii generale Late tri conditille legii, ale Actului constitutiv
actualizat vor fl obligatorii ş i pentru asociatii absenti sau reprezentati, precum şi pentru cei
care au votat Impotriva hot ă ră rilor luate.

18. ADMINISTRAREA SOCIETĂTII
18.1. Conducerea operativă a societătil este asigurat ă de un Administrator unic
care:

•

coordonează Tntreaga activitate a societătii;

•

asigură reprezentarea acesteia In raporturile cu tertii;

•

angajează patrimonial societatea Tn limitele prevăzute de loge, si de Actul
constitutiv actualizat;

•

are drept de semnătură în bancă ;

•

Tintocmeşte proiectul programului de activitate ş i proiectul de buget al
societătii pe anul urm ător şi le supune aprob ă rii Adun ă rii generale a
asociatifor;

•

propune Adun ă rii generale a asociatilor schema de organizare ş i de
personal a societătii;

•

angajează ş i concediază personalul pe baza contractelor individuale de
muncă , stabile şte drepturile şi obligaţ i đe acestuia;

•

aprobă operatiunile de Tncasă ri ş i plăti ale societătii;

•

aprob ă Tncheierea contractelor Tn limits obiectului de activitate al societătii;

•

intocme şte raportul cu privire Is activitatea societ ătii, bilantul contabil şi
contul de profit ş i pierderi pe anul precedent;

•

calculează ş i certifică realitatea dividendelor;

•

exercită controlul operativ al societătii, răspunde pentru buna administrare
ş i pentru integritatea patrimoniului societ ătii;

•

constituie garantia stabilit ă de Adunarea generală a asociatilor;

•

rezolvă once alto sarcini stabilite de Adunarea general ă , potrivit legii şi
conform Actului constitutiv.
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18.3. Administratorul unic:
• 0-I Barbu lulian, domiciliat in Slobozia. str. Dorobanti, bloc 38, scara A,
apartament 4 sector/judet lalomita, n ăscut la data de 23 decembrie 1967 in (localitatea)
S ăveni sector/judet lalomita, fiul lui Vasile ş i al Elena, posesorul cărtii de identitate seria
Si, nr. 028207, eliberat ă de P. Slobozia, cod numeric personal 1671223211660, in
calitate de Administrator unic, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit,
dacă nu intervine revocarea expres ă din par-tea Adună rii generale a asociatilor.
CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂTII
19. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR
19.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie ş i se incheie la data de 31
decem brie a fiecă rui an.
19.2. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricul ă rii societătii in
Registrul Comerţului.
20. PERSONALUL SOCIETĂTII
20.1. Schema de organizare ş i de personal se aprobă de Adunarea general ă a
asociaţilor, la propunerea administratorului unic.
20.2. Angajarea personalului societătii se face de către administratorul unic, pe
baza contractelor individuale de muncă ş i a altor acte juridice prevăzute de lege.
20.3. Plata salariilor personalului societ ătii - inciusiv a salariilor stabilite pentru
administratorul unic precum ş i a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei
in vigoare.
20.4.
Cuantumui salariilor administratorului unic se stabile şte de c ătre Adunarea
general ă a asociaţilor, iar cel al restului de personal, de către adnninistratorului unic, cu
avizul Adun ă rii generale a asociatilor.
21. CONTURILE SOCIETĂTII
21.1. Conturile societ ătii, atăt in lei, căt ş i cele in valută , se vor deschide la b ă ncile
autorizate din Romă nia.
21.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din
incasă rile societătii, din imprumuturi, credite, precum ş i din alte surse, potrivit legii.
22. EVIDENTA CONTABILĂ
22.1. Evidenta contabil ă a societătii, inclusiv bilantul contabil ş i contul de profit ş i
pierderi, se vor tine in lei ş i in limba rom ă n ă .
22.2. Valuta convertibil ă se vs evidentia distinct iar Tnregistrarea şi evidenta
acesteia in lei se va efectua la cursul de referintă a BNR, la data efectu ă rii operatiunii.
22.3. Once operatiune patrimonial ă se consennnează in momentul efectu ă rii ei, in
inscrisuri care vor sta la baza Tnregistră rilor in contabilitate, dobă ndind astfel calitatea de
documente justificative.
22.4. Evidenta contabil ă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
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22,5. Bilantur contabil, contul de profit ş i pierderi şi raportul de gestiune se vor
intocmi in mod obligatoriu anual, precum ş i in situatia lichid ă rii societ ătii. Acestea sunt
supuse aprob ă rii Adun ă rii generale, dup ă care se publică in Monitorul Oficial al Romă niei.
22.6.
Tn bugetul de venituri şi cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare
ş i reprezentare in limita unor procente de 3 % din cifra de afaceri a societătii.
23. CALCULAREA Ş I REPARTIZAREA PROFITULUI
23.1. Profitul societ ătii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea general ă a
asociatifor. Pentru detenminarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de
rezervă , care va fi de OM la 5 % din totalul profitului prevă zut in bilarytul anual,
constituirea acestuia făcă ndu-se p ă n ă va atinge 20 % din capitalul social.
23.2. Adunarea general ă a asociatilor poate stabili cota-parte din profit pentru
constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investi ţ ii, reparatii capitale ş i alto fonduri
prevăzut de lege.
23.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat
bugetufui de stat.
23.4. Dup ă deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se
stabileşte pe cote-p ă rti, sub forma dividendelor ce se pl ătesc fiecă rui asociat proportional
cu aportul fiecă ruia la capitalul social ş i cu activitatea fiecă ruia in cadrul societătii, in baza
hotă ră rilor Adun ărli generale în acest sens.
23.5. in cazul in care societatea inregistreaz ă pierderi, asociatii sunt obligati să
analizeze cauzele şi s ă ia m ă surile ce se impun.
CAP1TOLUL VI - CONTROLUL ACTIVITATIISOCIETATII
24. CONTROLUL ASOCIAT1LOR
24.1. Oricare dintre asociati are dreptul de a verifica situatia financiar ă a societătii,
de a cere şi a primi date privind situatia patrimoniului, a veniturilor ş i a pierderilor, ş i once
alte date legate de activitatea social ă şi au acces la document* acesteia.
24.2. Pentru efectuarea unor operatii de verificare ş i certificare a bilanturifor şi a
altar operatiuni financiar-contabile şi de trezorerie, asociatii care detin cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a core folosirea serviciilor unei societ ăti specializate sau ale
unor experţ i contabili autorizati.
25. COMISIA DE CENZOR1
• Bujor Ion

Presedinte,

Domicillat in Orasul Tă nd ă rei, str. Morii, nr. 4, jud lalomita, posesor al CT seria
SZ, nr. 166039, CNP 1481214216195.
• Natu Gheorghe

Membru

Domiciliat in comuna Mihail Kogă lniceanu, jud. lalomita, posesor al 0.1. seria SZ,
nr. 162966, CNP 1521022216208.
• Petcu Tita

Mennbru

Dam iciliată in connuna Mihail Kog ă lniceanu, str. Aleea Nucilor, nr. 3A jud.
posesor al CT seria SZ, nr. 041699, CNP 2491106216212.

25.1. Gestionarea societ ătii poate fi controlată de o comisie din cel putin 3 cenzori
care trebuie s ă depună o garantie egal ă cu 1/3 din garantia stabilit ă pentru administratorul
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unic. Garantia ră mă ne in casa societălli şi va fl restituft ă cenzorului doar dac ă Adunarea
generală a asocialilor va ratifica activitatea desf ăş urată pe parcursul exerciliului.
25.2. Cenzorii se reunesc la sediul social, dacă nu au stabilit un alt loc şi pot lucra
individual sau colectiv. Asupra raporturflor ce vor fi prezentate Adun ă rii generale vor
conlucra tofii cenzorii, far in cazul neconcordanfielor, se vor intocmi rapoarte separate.
25.3. Tntrunirile comislei de cenzori aunt convocate de oricare dintre cenzori, de
pre şedintele Consiliului de administraţ ie sau de asociatii care detin cel putin 5% din
capitalul social.
25.4. Cenzorii primesc un mandat pe o perioada de 3 ani.
26. ATRIBUTIILE COMISIEI
CENZORILOR

DE CENZORI §I RESPONSABILITATEA

26.1. Comisia de cenzori are următoarele atribu ţ ii:
• pe perioada exercitiului financiar supravegheaz ă gestiunea societătii, are drept de
control asupra evidentei societ ătii, a mod ului in care sunt folosite mijloacele fixe, circulante
ş i fondurile bă neşti, titlurile de valoare ale societăfiii, Tntocmind ş i prezentă nd preşedintelui
Consiliului de administraţ ie ş i Adun ă rii generale rapoarte privind observatiile făcute ş i
eventualele propuneri;
• la inchiderea exerci ţ iului financiar, verific ă dacă bilantul ş i contul de profit ş i
pierderi sunt legal elaborate ş i in concordanţă Cu registrele, dacă acestea aunt fiinute
regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fast fă cută conform normelor stabilite
pen tru elaborarea bilan ţului , prezentând un raport scris in care specifică observatiile fă cute
ş i propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanfiului contabil ş i a contului de profit ş i

pierderi;
• poate core convocarea Adun ă rii generale, în cazul in care aceasta nu este
convocată de Preş edintele Consiliului de administratie sau cănd se ivesc situatii cc
necesită o rezolvare urgent ă ;
• controlează dacă dispoziVile regale ale actului constitutiv ş i ale Adună rii generale
aunt respectate de către adnninistratori sau de către lichidatori;
• indepline şte once alte atributii prevăzute de loge, de actuf constitutiv sau de
hotă ră rile Adun ă rii generale a asociatilor.
26.2. Cenzorii răspund in fafia societătii conform legii, putănd fi revocati sau
suspend aţi de Adunarea general ă a asociaţ ilor.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORME! JURIDICE A SOCIETATII
SI EXCLUDE REA ASOCIATILOR

27. MODIFICAREA FORME! JURIDICE A SOCIETĂTII
27.1. Adunarea general ă a asociaţ ilor poate hot ă ri transformarea forme' juridice a
societăţii.
27.2. Modificarea formei juridice a societătil devine opozabil ă tertilor numai dup ă
indeplinirea formalit ătilor de autentificare, autorizare, publicitate, inmatriculare ş i
Tnregistrare, cerute de lege la infiin ţare.
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28. EXCLUDEREA ASOCIATILOR
28.1. Poate fi exclus din societate:
* asociatul care a devenit legalmente incapabil;
• asociatul care null indeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau
in cazul in care actionează impotriva intereselor societ ătii;
• asociatul care null efectuează aportul la care s-a obligat;
• asociatul administrator care comite fraude in dauna societ ătii sau se serve şte de
semn ătura asociatilor sau de capitalul social in folosul fui sau al aitora.
28.2. Excluderea se cere instantel judecătore şti de oricare asociat sau de Adunarea
general ă după ră m ănerea sa definitiv ă , urm ă nd a fi publicată in Monitorul Oficial,
inmatriculată in Registrul Comertului şi Tnregistrat ă la Directia Genera l ă a Finantelor
Publice.
28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are
dreptul şi la profit pă n ă in ziva excluderii sale, dar nu va ft indrituit s ă solicite regularizarea
lor financiară p ă n ă ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act
constitutiv.
28.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului s ă u la capitalul
social, evaluat oficial la data respectivă , după deducerea eventualelor creante ale
societătii din contravaloarea aportului mai sus mentionat.

CAPITOLUL VIII = DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

29. DIZOLVAREA SOCIETĂTII
29.1. Au ca efect dizolvarea societ ătii şi dau dreptul fiecă rui asociat s ă ceară
deschiderea procedurii lichid ă rii acesteia urm ătoarele:
• trecerea timpului stabilit pentru durata societ ătii;
• imposibilitatea realiz ă rii obiectului de activitate al societătii sau realizarea
acestuia;
• declararea nulät ăţii societătii;
• hotă ră rea Adun ă rii generale a asociatilor;
• hotă ră rea tribunaluiui, la cererea oric ă rui asociat, pentru motive temeinice;
•falinrientul societătii;
• in once alto situaţii, prin hot ă ră rea Adun ă rii generate a asociatilor, luat ă cu
unanimitate de voturi.

30. LICHIDAREA SOCIETĂTII
30.1. Lichidarea societ ătii se face de către unul sau mai multi lichidatori, numiti de
Adunarea genera& Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.
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30.2. Din momentul intră rii in funcţ iune a lichidatorilor, mandatul administratorilor
inceteaz ă , ace ştia nemalput ă nd intreprinde noi opera ţiuni in numele societăţii.
30.3 . Lichidatorii au aceea ş i răspundere ca ş i administratorii.
30.4. Lichidatorii îş i indeplinesc mandatul sub controlul Adun ă rii generale.
30.5. Lichidatorii pot ap ă rea in fate instan ţelor judec ătore şti ş i pot incheia tranzac ţil
ş i compromisuri Cu creditorii societ ăţii.
30.6. Lichidatorii pot in ştiinţa pe creditor', printr-un anun ţ public, despre lichidarea
societăţii, ceră ndu-le să-ş i prezinte pretentille intr-o anumit ă perioad ă fixate. Creditorilor
cunoscuţ i societăţii Ii se va trimite un anun ţ separat.
30.7. Lichidatorii care efectueaz ă noi opera ţiuni, ce nu sunt necesare scopului
lichid ă rii, sunt ră spunzători, personal ş i in solider, de executarea acestora.
30.8. Din sunnele rezultate din lichidarea societ ătil vor fi satisfăcuţ i creditorii
privilegiaţi ş i apoi ceilalţ i creditor',
30.9. Lichidatorii vor intocmi bilanţul de lichidare ş i vor face propuneri de repartizare
intre asocia ţ i a rezultatelor financiare ale lichid ă rii, conform calculului ş i repartiz ă rii
beneficiilor ş i pierderilor, aprobat de Adunarea general ă , ţin ă ndu-se cont de cotele de
participare ale acestora la capitalul social, precum ş i de activitatea efectiv ă a fiecă ruia la
bunul mers al societ ăţ ii.
30.10. Pe baza bilan ţului de lichidare, lichidatorii vor intocmi acte, in form ă
autentic ă , ce vor urma cursul impus de loge. Dup ă terminarea lichid ă rii, lichidatorii trebuie
s ă ceară radierea societ ăţ ii din registrul comerţului.
30.11. Toate documentele emise de societate in perioada Iichid ă rii vor conţine
denumirea societ ăţii, urmată de cuvintele "societate in lichidare".

CAPITOLUL IX - SOLUTIONAREA DIFERENDELOR

31. COMPETENTA DE SOLUTIONARE
31.1. Toate litigiile intervenite in leg ătură cu interpretarea sau executarea
prezentului Act constitutiv actualizat vor fi solu ţ ionate de c ătre asocia ţi pe cale amiabil ă .
31.2. in cazul in care nu este posibil ă rezolvarea litigiilor pe care amiabil ă , asociaţil
se vor adresa instan ţelor judec ătoreşti competente.

CAPITOLUL X - CLAUZE FINALE
32.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaz ă Cu once alte dispoziţ ii
legale aplicabile societ ăţilor comerciale.
32.2. Prezentul Act constitutiv intră in vigoare dupe' inmatricularea sa in Registrul
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32.3. Prezentul Act Constitutiv actualizat s-a incheiat în data de
, "fn 3(trei)
exemplare originale, din care s-au eliberat 2 (doua) pentru societate, 1 (unu) la
O.R.C.Ialomita.

ASOCIATII:
Judetul lalomita

Marian Pavel,
Presedintele Consiliului Judetean lalomi ţa

Orasul Tă nd ă rei
George Cristian Roman
Primar

Comuna Ograda
Lilian Badea
Primar

Comuna Platonesti
Ronne' Negraru
Primar

Comuna S ăveni
Daniela Mariana Dră goi
prinnar

Coniuna Suditi
Vasi le Sincan
Primar

Comuna Giurgeni
Valere Dinu
Primar

Comuna Mihail Kog ă lniceanu
Mih ă lţă Barbu
Primar

Comma Movila
Valeriu Mihai
Primar

Comuna Gheorghe Lază r
Zaharia Elena Gabriela
Primar
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdriire privind asocierea Unităţii Adininistrativ Teritoriale Judeţul Ialomita ea Unitatea
Administrativ Teritoriald Cornuna Gheorghe Lazdr, in vederea participdrii acesteia la capitalul social al
SC ADI „ECOO 2009"
Prin proiectul de hotărcire suptts dezbaterii se propane Plenulni Consiliului Judeţean lalotnita
aprobarea asocierii Unitáţü Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialomiţa cu Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Gheorghe Lazar, în vederea participării acesteia cctpitaltd social al SC ADI „ECOO 2009".
SC ADI ECOO 2009 SRL a fost infiinfatii in anal 2011, prin asocierea Orasului Tăndărei cu
localităţik Ograda, May/la, Mihail Kogălniceamt, Sudiţi, Săveni, Platonesti şi Giargeni, asociaţi care, incei
din anal 2009, constituiseră Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009" in scopul
organizeirii, reglementării, finanţării exploatării, monitorizării şi gestionării in comun a serviciului de
salubrizare pe raza de compete* a unitătilor administrativ teritoriale membre. Prin interrnediul
membrii acesteia an delegat către operatorul erect serviciul în cauză conform contractului din data de
29.08.2011.
În conformitctte en atribuţ ide conferite prin Codul administrativ land consiliu judeţean in domeniul
serviciilor comunitczre de utilitate public ă de interes judeţean, acesta are obligaţia de a sprijini autoritătile
pub/ice locale in fitrnizarea către cetăţeni a serviciilor utilitate publică inclusiv cele de salubrizare.
Scopul Consiliului Jude/can Ialomiţa este cteela ea, in acord en Planul Judeţean de Gestionare a
Deseurilor al judeţului Ialomiţa, servicille de salttbrizare să jie asigurctte in toate localităţile din judeţ, iar
acolo unde acestea există, să fie realizate invest//ii considerabile in modemizarea/reabilitctrea lor.
Finanţarea din fonduri europene a unor astfel de proiecte de investi ţii pentru modernizarea,
reabilitarea si extinderea infrastructurii edilitare de sahtbrizare a localităţilor se poate realiza doar in
condiţiile existen ţei unui operator care scl activeze în acest domenitt pe o arie cell mai extins ă. in acest sens,
Consiliul Jude/can Ialomiţa doreste Sei se asocieze, pe hinge" asociaţii actuali ai
ea mat multe
uniteiţi administrativ ten/or/ale din judeţ pentru ea SC ADI ECOO 2009 SRL
extindcr capacitatea de
operare nivelul judetului lalomiţa. in acest sens, UAT Comma Gheorghe Laz ăr
manifestat inten ţia de
ac/crane la SC ADI „ECOO 2009 "si de a contribui cu capital social in calitate de asociat cu drepturi
depline.
Prin proiectul de hotărăre se propane asocierea Unităţii Administrativ .Teritoriale Jude/al lalomiţa
en Unitatea Administrativ Teritorială Comma Gheorghe Laz ăr în vederea participării acesteia capita/asocial al SC ADI „ECOO 2009" en suma de 80 lei, reprezent ănd 8 părţi sociale.
Constatănd că sunt indeplinite condiţiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consilitzlai Jude/eon
Ialomiţa adoptarea hotărării înforma ş i conţinutul prezentate în protect.
PRE ŞEDINTE

MARIAN EL
2"ehnoredactat,
Mirrigan Ste!(că Marius
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RAPORT
la proiectul de hotărăre privind asocierea Unit ătii Administrativ TeritoriaIe Judeţul Ialomiţa cu
Unitatea Administrativ Teritorial ă Cornuna Gheorghe Laz ăr, in vederea particip ării acesteia la
capitalul social al societăţii comerciale S.C. „ADI ECOO 2009"
Prin adresa nr.2900/09.07.2021, UAT Comuna Gheorghe Lazar, a solicitat acceptarea
UAT Comuna Gheorghe Lazar in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009„

in calitate de membru cu drepturi depline şi acceptarea acesteia ea asociat in cadrul Societ ăţii
Comerciale „ADI ECOO 2009 SRL".
S.0 ADI ECOO 2009 SRL a fost infiinţată in anul 2011, prin asocierea Ora şului Tăndărei cu
localităţile Ograda, Movila, Mihail Kogălniceanu, Sudiţi, S ăveni, Platone şti şi Giurgeni, asocia ţi

care, ilia din anul 2009, constituiseră Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă "ECOO 2009" in
scopul înfiinţării, organizării, reglementării, fmanţării exploatării, monitorizării i gestion ării in
comun a serviciului de salubrizare pe raza de compete* a unitătilor administrativ teritoriale
membre. Prin intermediul Asociatiei, membrii acesteia au delegat c ătre operatorul creat serviciul in
cauză conform contractului din data de 29.08.2011..
În

conformitatc cu atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean in

domeniul serviciilor comunitare de utilitate pub lică de interes judetean, acesta are obligatia de a
sprijini autorit ăţile publice locale in furnizarea atre cet ăţeni a serviciilor de utilitate public ă,

inclusive cele de salubrizare.
Scopul Consiliuluil Judeţean Ialomiţa este acela de a asigura serviciile de salubrizare in toate
localitătile judeţului ş i de a realiza investi ţiile din PJGD Ialomiţ a, pentru atingerea obiectivelor
impuse de legislatia national ă si european ă in domeniul gestionării deşeurilor.

In acest sens, Consiliul Jude ţean Ialomita dore şte să se asocieze cu at mai multe UAT-uri din judeţ,
pentru ea S.C. ADI ECOO 2009 SRL să işi extindă capacitatea de operare la nivelul judetului.
In prima etap ă, Consiliul Judeţean ialomiţa a aprobat Asocierea Unit ăţ ii Administrativ
Teritoriale Jude ţul Ialomiţa cu unităţile administrative teritoriale componente ale Asociatiei de
3
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Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009", in vederea particip ării la patrimoniul Asociatiei, in
calitate de membru asociat cu drepturi depline , prin HCJ Ialomita nr.105 din 11.06.2021.
In etapa secundar ă a fost aprobat ă asocierea Unit ătii Administrativ Teritoriale Judetul
Ialomiţa cu unitătile administrative teritoriale componente ale operatorului S.C.ADI ECOO 2009
SRL, in vederea particip ării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi depline,
prin HCJ Ialomita nr.106 din 11.06.2021.
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii, propunem spre aprobare Plenului Consiliului
Judetean Ialomita:
Asocierea Unitătii Administrativ Teritoriale Judetut Ialomita cu Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Gheorghe Laz ăr, in vederea particip ării UAT Comuna Gheorghe Lazar la
capitalul social al operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, Cu sediul social in Tand ărei, DJ 212
Tăndărei — Fetesti, inmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe tang. Tribunalul
Ialomita cu nr. J 21/112/2011, CUI RO 28213025, in calitate de asociat cu drepturi depline;
Participarea UAT Comuna Gheorghe Lazar la capitalul social al operatorului SC ADI ECOO 2009
SRL in calitate de actionar cu drepturi depline, cu suma de 80 lei, reprezent'and 8 p ărti sociale a 10
lei fieeare;
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