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PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.
privind aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul lalorniţa cu unele unit,*
administrativ-teritoriale în vederea accepttarii acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitarli „ ECOO 2009", in calitate de asociaţi cu drepturi depline
Consiliul Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
.2021 al Presedintelui Consiliului
- Referatul de aprobare nr. .204,111,,o2r- 4
Judetean lalomita,
- Incheierea de sedingi nr. 209 din 24.09.2009 pronuntatci de Judecatoria Fetesti in dosarul
nr. 2677722972009 prin care se inscrie in Registrul asociatiilor ifundaţiilor a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara " ECOO 2009";
Examincind:
- Raportul de specialitate comun nr. cl4Lti$2,a0
.2021 al Direcţiei Investi ţii si
Servicii Publiee si al Compartimentului Coordonare Societaţi, Servicii şi Institutii Publice Subordonate;
.2021 al Comisiei juridice, de diseiplin ă, drepturi,
- Avizul iv-.
obligatii „s1 incompatibilitc4i;
.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
- Avizul nr.
teritoriului, dezvoltare regionala, protectia mediului şi turism;
.2021
al Comisiei economico-financiare
şi
- Avizul nr.
agricultură,
- hotarcirea Consiliului Judetean lalomita nr. 131715.07.2021 privind aprobarea asocierii Unitatii
Administrativ Teritoriale Judetul Ialoinita cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe
Lazar in vederea acceptarii acesteia, in calitate de membru asociat cu drepturi depline, in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
730.08.2021 privind aprobctrea fuziunii prin
- hotărărea Consiliulvi Judelean Ialomita
absorbtie a Asociaţiei de Dezvoltare Intereomunitara ECO VEST CODRH VL ĂSIEI de eatre Asocia ţia de
Dezvoltare Intercomunitara "ECOO 2009",
In contaminate cu:
prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 173 al/n. (I) lit. d) şi al/n. (5) lit. in), art. 173
alin.(1) lit. e) ş i al/n. (7) lit, a), art. 175 din Ordonanta de Urgenta a Cruvernului nr. 5772019 privind
Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273 72006 privind finantele publice locale, cu modificarile şi cornpletarile
ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2672000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile
şi complearile ulterioare;
-prevederile Hotararii Guvernului nr. 855/2008 privirtd aprobarea actului constitutiv-eadru si a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilit ăti
publice;
prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati pub/ice, republicată, en
modific ările ş i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 10172006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, en modific ările şi
completările ulterioare,
In terneiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, en modificarile şi completarile ulterioare,
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HO T Ă R Ă $TE:
Art.1(1) Sc aprobei asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu uniteiţile
administrativ-teritoriale preveizute în anexa nr.1, in vederea accepteirii acestora in cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitarei „ECOO 2009", in calitate de asociaţi cu drepturi depline.
(2) Se ia act de participarea fieceirei uniteiti administrativ-teritoriale cu suma de 200 lei la
patrimoniul Asociatiei şi o cotizatie anualei de 8 leillocuitor.
(3) Se mandateazei domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judetean Ialomita şi
reprezentantul de drept al Judetului Ialomita in Adunarea Generalii a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitarei „ECOO 2009", sei voteze „pentru" la propunerea de acceptare a uniteitilor
administrativ-teritoriale prevelzute in anexa nr.1 ca membre cu drepturi depline in cadrul Asociatiei.
Art.2(1) Se aprobei modificarea şi cotnpletarea Stat utului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitarei „ECOO 2009", conform actului aditional previizut in anexa nr. 2 care face parte
integrantei din prezenta hoteircire.
(2) Se imputerniceste domnul Marian PAVEL, Presedintele Cons iliului Judetean lalomita
reprezentantul de drept al Judetului lalomita in Adunarea Generalei a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitarei „ECOO 2009", sei semneze Statutul actualizat al Asociatiei.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteireire se comunicei, spre
ducere la tndeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita şi, spre ştiinţă, Aduneirii Generale a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarei "ECOO 2009", uniteltilor administrativ teritoriale cornponente
ale Asociaţiei, precum şi unitătilor administrativ teritoriale preveizute în anexa nr.1, Directiei Buget
Finante, Direcţiel Coordonare Organizare, Directiei Investitii şi Servicii Publice, Compartimentului
Coordonare Societeiti, Servicii şi lnstitutii Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Ialotnita
şi Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judelean Ialomita
— Sec ţiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRE$EDINTE

MARIAN PAVEL

A vizat,
Seeretarul General al Judetului lalomita
Adrian-Robert IONESCU
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la HCJ Ialomiţa nr.

Anexa mr,1
/30.08.2021

TABEL NOMINAL
cuprinzand Uniteitile Administrativ Teritoriale asociate cu Juderul Ialomiţa în vederea participtirii
patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "ECO 2009" in calitate de asociaţi
Cu drepturi depline

Nr.
crt.

Mil

NM

Imo
4
5
6
7
8
9
10
11

MI
13
14

16
17

LOCALITATEA
COSERENI
BORDUSANI
ALBESTI
ARMASESTI
AXINTELE
BĂRCĂNESTI
BUESTI
CIOCARLIA
CIULNITA
COLELIA
FACĂENI
GHEORGHE DOJA
AMARA
GRINDU
FETE TI
SLOBOZIA
VALEA MĂCRI ULUI
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La HCJ ialorn4a nr.

Anexa rn-.2
130.082021

ACT ADTŢIONAL nr.
/
.2021
la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarâ „ECOO 2009"

Asociaţii:
1.

Judeitil Ialomiia...

2.

Oriqui

3.

Comuna Ograda...

4.

Comma Platone şti...

5.

Comuna

6.

Comuna Suditi...

7.

Comuna Giurgeni...

8.

Comuna Mihail Kog ălnieeanu...

9.

Comuna Movila...

10, Comuna Măreule0...
11. Comuna Gheorghe Laziir
12. Comuna Dridu
13. Comuna Adfincata...
14. Comuna Moldoveni...
15. Comuna Jilavele...
16. Comuna Maia...
17. Comuna
18. Comuna Ro§iori...
19. Comuna Dritgoe0i
20. Comuna Moviliia...
21. Comuna Sine§ti...
22. Ora§ul Fierbin ţi-Tfirg

În temeiul:
- prevederilor art. 13 aim. (2) din Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă
„ECOO 2009";
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundaţii, Cu
modificările şi completările ulterioare;
Convin, de comun acord, completarea şi modificarea Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOO 2009" dup ă cum urmeaz ă:

Art.I La capitolul I „Asocia ţii", după punctul 22 se introduc 17 noi puncte, de la 23 la 39,
care vor avea urm ătorul cuprins:
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"23. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia cu sediul in Municipiul
Slobozia, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă , reprezentat ă de domnul Soare
Dragoş , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consifiului Local Slobozia
111'.

24. Oraşul Amara, prin Consiliul Local Orăşenesc Amara cu sediul in Ora şul Amara, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă , reprezentat ă de domnul Sandu Sorin-Alin , in
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Or ăşenesc Amara nr.

25. Municipiul Feteşti, prin Consiliul Local al Municipiului Feteşti Cu sediul in Municipiul
Feteşti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Laurenţiu
Şonchereche, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
Municipiul Feteşti nr.
26. Comuna Albeşti, prin Consiliul Local al comunei Albeş ti cu sediul in comuna Albeşti, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Zugănaru Emil , in calitate
de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Albe şti nr.
27. Comuna Arma şeşti, prin Consiliul Local al comunei Artnăşeşti cu sediul in comuna
Armăşeşti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Carpen
marius , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Arm ăşeşti
nr.

28. Comuna Axintele, prin Consiliul Local al comunei Axintele cu sediul in comma Axintele,
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Grigore Tudor , in
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Axintele nr.

29. Comuna B ărcâneşti, prin Consiliul Local al comunei B ărcăneşti cu sediul in comuna
B ărcăneşti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Radu
Nicolae , in calitate de primar legal imputemieit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local B ărcăneşti

30. Comuna Bordu şani, prin Consiliul Local al comunei Bordu şani cu sediul in comuna
Borduşani, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de donmul Malin
Vasile Bobocel , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin. Hotararea Consiliului Local
Borduşani nr.
31. Comuna Bueşti, prin Consiliul Local al comunei Bue şti cu sediul in comuna Bue şfi, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Mihăilă Nicolae , in
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Bue şti nr.
32. Comuna Ciocârlia prim Consiliul Local al comunei Cioc ărlia cu sediul in comuna Ciocărlia,
jud. lalomita, Cod de identificare fiseal ă
, reprezentat ă de domnul Voicil ă Eugen , in
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Cioc ărlia nr.
,

33. Comuna Ciulnita, prim Consiliul Local at comunei Ciulni ţa cu sediul in comuna Ciulniţa, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Gheorghe Stelic ă • in
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Ciulni ţa nr.
34. Comuna Colelia prim Consiliul Local al comunei Colelia cu sediul in comuna Colelia, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Niţă Nichita , in calitate de
primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Colelia nr.
35. Comuna Coşereni, prim Consiliul Local al comunei Co şereni cu sediul in comuna Co şereni,
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de domnul Tudorache Lucian , in
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Co şereni nr.
,

36. Comuna Făcieni, prim Consiliul Local al comunei F ăcăeni Cu sediul in comuna F ăcăeni, jud.
lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de doamna Răşu Nuţi , in calitate de
primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local F ăcăeni nr.
37. Comuna Gheorghe Doja, prim Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja cu sediul in
comuna Glieorghe Doja, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
, reprezentat ă de
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domnul Curelea Joan , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului
Local Gheorghe Doja nr.
38. Comuna Grindu, prin Consiliul Local al comunei Grindu cu sediul in comuna Grindu, jud.
latomita, Cod de identificare fiscal ă
reprezentat ă de dornnul Trimbiţaşu Marian. , in
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Grindu nr.
39. Comuna Valea M5cr4u1ui, prin Consiliul Local al comunei Valea M ăcrişului cu sediul in
, reprezentat ă de
comuna Valea Măcrisului, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă
domnul Bobeş Mihail , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului
Local Valea M ăcrişului nr.
Art.!! Patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intereornunitard „ECOO 2009", prevdzut la
art. 6 aim. (2), se modi fi ed si va avea următorul cuprins:
Asociatiei
al
de
(2)
Patrirnoniul
actualizat
este
constituit din contribuţia in numerar si/sau in natura a asociatilor, dupa cum urmeaza:
a) Judeţul Ialomiţa — 1.000 lei;
b) ceilalţi asociaţi, Impreună — 5.950 lei (confotm hot ărărilor autorităţilor publice locale).

Prezentul Act adiţional a fast semnat in

6.950

lei

exemplare originale, ast ăzi

ASOCIATII:
Judeţul Ialomiţa
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
Pavel Marian
Oraşul Tăndărei
prin Primar
Roman George Cristian

Comuna Ad ăncata
Prin Primar
Barbu Ionel Valentin

Comuna Ograda
Prin primar
Badea Lilian

Comuna Moldoveni
Prin Primar
Dumitru Victor Alexandra

Comuna Platoneşti
prin Primar
Negraru Flannel

Comuna Jilavele
Prin Primar
Petre Ene Miloievici

Comuna Săveni
prin Primar
Drăgoi Mariana Daniela

Comuna Maia
Prin Primar
Nicolae Sarin

Comuna Sudi ţi
prin Primar
Ş incan Vasile

Comuna Răduleşti
prin Primar
Micu Constantin

Oraşul Fierbinţi Tag
prin Primar
Iusein Iksel

Comuna Ro şiori
prin Primar
Anghel Ion

Comuna Dridu
Prin Primar
Dumitru Lucian

Comuna Drăgoeşti
prin Primar
Gheorghe Mihail
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Comuna Movilita
prin Primar
Goga Joan

Municipiul Slob ozia
Prin Primar,
Soare Dragoş

Comma Sineşti
prin Primar
Ion Marian

Comuna Gheorghe Doja
prin Primar
Curelea loan

Comuna Giurgeni
prin Primar
Dinu Valere

Comuna Valea Măcrişului
prin Primar
Bobeş Mihail

Comuna Mihail Kogălniceanu
prin Primar
Barbu Miladit ă

Comuna Axintele
prin Primar
Grigore Tudor

Comuna Movila
prin Primar
Mihai Valeriu

Comma Bărcăneşti
prin Primar
Radu Nicolae

Comuna Mărculeşti
prin Primar
Ciriblan Sarin Romeo

Comma Grindu
prin Primar
Trambitaşu Marin

Comuna Gheorghe Lazar
prin Primar
Zaharia Elena Gabriela

Comuna Bordu şani
prin Primar,
Marin Vasile Bobocel

Comuna Albeşti
prin Primar
Jugănaru Emil

Municipiul Feteşti
prin Primar,
Şonchereche Laurentiu

Comuna Arniăşeşti
prin Primar
Carpen Marius

Oraşul Amara
prin Primar,
Sandu Sorin-Alin

Comuna Bueşti
prin Primar
Mihăilă Nicolae

Comuna Ciocirlia
prin Primar
Voicila Eugen

Comuna Ciulnila
prin Primar
Gheorghe Stelică
Comuna Colelia
prin Primar
Nita Nichita
Comuna Co şereni
prin Primar,
Tudorache Lucian
Comuna Făcăeni
prin Primar
Roşu Nuti
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REFERAT DE APR OBARE
la prolectul de hot ărare privind aprobarea asocierii Unit ăţii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialom4a cu
uncle unităli adrninistrativ-teritoriale in vederea accept ării acestora in cadrul Asociatiel de Dezvoltare
Intercornunitarii „ ECOO 200", in calitate de asocial; Cu drepturi depline
Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii se propane Plenului Cons iliului Judetean Ialomita
aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unit ăti administrativteritoriale in vederea acceptării acestora in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarei „ ECOO 2009",
în calitate de asociaţi cu drepturi depline.
Asociatia a fost infiintată in anal 2009 prin asocierea Orasului Tăndărei cu localitătile Giurgeni,
Ograda, Mărculesti, Mi hail Kogălniceanu, Movila, Platonesti, Săveni si Sudi ţi. Ulterior, au aderat la
Asocialie şi alte unitafi administrativ teritoriale, inclusiv Jude p4 Ialomiţa. Astfel cum rezult ă si din Statutul
Asociatiei, aceasta a fast constituită in scopul înfiinţării, organizeirii, reglementării, finantării exploatării,
monitorizărti şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competentei a unităţilor
administrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii Asociatiei an infiintat in anul 2011 societatea
comercială ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate c ăruia, in conditiile Legii
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti pub/ice, republicată, cu modific ările completările
ulterioare, la data de 29.08.2011 i-a delegat serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare
localitate componentă a Asociafiei.
In conformitate cu atribuţille confe rite prin Codul administrativ unui cons/ha judelean în domeniul
serviciilor comunitare de utilitate public(' de interes judetean, acesta are obligatia de a sprijini autoritătile
pub/ice locale in furnizarea ciitre cettifent a serviciilor utilitate public ă, inclusiv cele de salubrizare.
Odată cu aderarea Judetului Ialomiţa la Asociatia de Dezvoltare intercomanitară "ECOO 2009" si
la operatorul SC ADI ECOO 2009 SRL, s au creat premisele concrete ale dezvolteirii serviciului de
salubrizare la nivel judetean, context in care mai multe unit ăti administrativ teritoriale si-au manifestat
intentia de a deveni asociati in cadrul celor două entitati jar/dice, printre care $ an număr de 17 localităti
(Slobozia, Fetesti, Albesti, Amara, Arm** Bordusani, Buesti, Cioceirlia, Ciulni ţa, Colelia, Cosereni,
Gheorghe Doja, Valea Măcrisului, Axintele, B ărciineşti i Grindu). Conform Statului Asociafiei
acord cu prevederile Codului adrninistrativ, pentru aderarea unui non membru in cadrul Asociatiei este
necesar acordul expres al fiecărei unităti administrativ teritoriale componentă a acesteia.
Constatănd că sunt indeplinite conditille de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Judelean
Ialomita adoptarea hotărdrii 'in forma si continutul prezentate fn proiect
-

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoredactat,
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RAPORT
la proiectul de hotărăre privind aprobarea asocierii Unit ătii Administrativ Teritoriale Judetul
Ialomita cu uncle unităti administrativ - teritoriale in vederea accept ării acestora in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009", in calitate de asociati cu drepturi
depline

Consiliul Judeţean Ialomiţa intenţionează să implementeze un Sistem de Management
Integrat al De şeurilor la nivel judeţean, project ce poate fi finan ţat din fonduri POIM. Acest demers
implică realizarea investi ţ iilor din PJGD Ialomiţa, cu valoarea estimat ă la 27.700.000 euro.
Prin Prograrnul Operational Infrastructur ă Mare (2014-2020) se acord ă fmantare nerambursabil ă
pentru proiecte de investitii şi de sprijin pentru pregătirea proiectelor in sectorul de de şeuri, în cadrul Axei
Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ărului depozitelor neconforme i cre şterea gradului de
pregătire pentru recielare a de şeurilor in Romania. Conform Ghidului, solicitantii eligibili pentru aceste
proiecte sunt Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitar ă (ADI) prin Consiiiiie Judetene.
Scopul Asocialiei „ECOO 2009„ este gestionarea in sistem integrat a problemelor in
domeniul deşeurilor la nivel judeţean şi accesarea fondurilor europene in vederea realiz ării
investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a De şeurilor.
Asociaţia a fost infiinţată in anul 2009 prin asocierea Oraşului Ţăndărei cu iocalit ăţile
Giurgeni, Ograda, Mărculeşti, Mihail Kogăiniceanu, Movila, Platone şti, S ăveni i Sudiţi. Ulterior,
au aderat la Asociaţie şi alte unităţi administrativ — teritoriale, inclusiv Jude ţul Ialorniţa. Astfel cum
rezultă şi din Statutul Asociaţiei, aceasta a fost constituit ă in scopul inffinţării, organizării,
reglement ării, finanţării exploatării, monitorizării ş i gestionării in comun a serviciului de salubrizare
pe raza de compete* a unit ăţilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii
Asociaţiei au infiinţat in anul 2011 societatea comercial ă ADI ECOO 2009 SRL, operator in
domeniul serviciilor de salubritate c ăruia, la data de 29.08.2011, in condi ţiile Legli nr. 5112006
privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Asociaţia i-a delegat serviciul public de colectare de şeuri nepericuloase din fiecare
localitate componentă a acesteia.
In conformitate cu atribu ţiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu jude ţean in
domeniul serviciilor comunitare de utilitate public ă de interes judeţean, acesta are obligaţia de a
sprijini autorităţile publice locale in furnizarea către cet ăţeni a serviefflor de utilitate public ă,
inclusiv cele de salubrizare.
In prima etap ă, Consiliul Judeţean Ialomi ţa a aprobat Asocierea Unităţii Administrativ
Teritoriale Jude ţul Ialomiţa cu unităţile administrative teritoriale componente ale Asociaţiei de
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Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009", In vederea particip ării la patrimoniul Asocia ţiei, In
calitate de membru asociat cu drepturi depline , prin HCJ Ialomi ţa nr.105 din 11.06.2021. In etapa
secundară a fost aprobat ă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialorniţa cu unit ăţile
administrative teritoriale componente ale operatorului S.C.ADI ECOO 2009 SRL, In vederea
participării la capitalu1 social al acestuia, In calitate de asociat cu drepturi depline, prin I-ICJ
Ialomiţa nr.106 din 11.06.2021.
Aderarea Judeţului Ialomiţa la ADI „ECOO 2009", a creat in mediu favorabil asocierii altor
UAT-uri din judeţ.
Astfel, mai multe unităţi administrativ teritoriale i-au rnanifestat inten ţia de a deveni
asociaţi cu drepturi depline In cadrul celor dou ă entităţi juridice, printre care şi un număr de 17
localităţi (S1obozia, Fete şti, Albeşti, Amara, Armăşeşti, Borduşani, Bueşti, Ciocârlia Ciulniţa,
Colelia, Coşereni, F ăcăeni, Gheorghe Doja, Valea Măcrişului, Axintele, B ărcăneşti şi Grindu).
Prin aderarea unităţilor administrativ-teritoriale specificate mai sus la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitar ă ECOO 2009, Asociaţia îşi va lărgi aria de operare, contribuind astfel la
scopul comun al judeţului Ialomita: respectarea principiilor şi a obligaţiilor din Planul Judeţean de
Gestionare a De şeurilor al jude ţului Ialomiţa, Imbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de
salubrizare, prin asigurarea serviciilor de colectare/depozitare a de şeurilor in toate zonele rurale din
judeţul Ialomiţa care, in prezent, nu beneficiaz ă de aceste servicii.
,

Avand în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprob ării plenului Consiliului Jude ţean
Ia1omiţa următoarele:
- Aprobarea asocierii Unit ăţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu următoarele Unităţi
Administrativ Teritoriale: Municipiul Slobozia, Municipiul Fete şti, Oraşul Amara şi
Comunele Albe şti, Armăşeşti, Co şereni, Bue şti, Ciocârlia Ciulniţa, Colelia, Făcăeni,
Gheorghe Doja, Valea M ăcrişului, Axintele, Băreăneşti, Grindu in vederea accept ării acestora,
în calitate de membru asociat cu drepturi depline In cadrul Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitar ă „ECOO 2009".
- Aprobarea modificării actului Statutului ADI „ECOO 2009", ea urmare a aprob ării aderării
UAT- urilor specificate mai sus la aceast ă asociaţie de dezvoltare intercomunitar ă.
,
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