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CONSILIUL 	JUDETEAN IALOMITA 
1. 43_7250 	Slobozia Plata Revolutiei Nr. 1 

PROIECT DE HODIRARE NR. 
privind asocievea Unit ţ ii Adntinistrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unită ti administrativ 

teritoriale in vederea participă rii acestora,  în  calitate de membri asociati cu drepturi depline, la 
patrimonial Asocialiei de Dezvoltare Intercotnunitară  de utilită ti pub/ice  pen  tru serviciul de alimentare 

ca apă  i  canalizare "ADI PERIURBAN4 SLOBOZIA" 

Consiliul Judeţ ean 
Av ă nd vedere: 
- Referatul de aprobare nroW6V., .4,21 1612021 al Presedintelui Consiliului Judeţ ean 

Examindnd: 
- Raportul de specialitate comun nr.1-2/6 -1E221H .2021 al Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Publiee 

si al Compartimentului Coordonare Societăţ i, Ser tell ş i Inst ituţ ii Publice Subordonate; 
Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligaţ ii şż  incornpatibiliteiţ i; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , proteeţ ia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură ; 
- Acordul de principiu al unor unitcrţ i administrativ-teritoriale de a participa la patrimoniul 

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitară  de utilităţ i publice pentru serviciul de alimentare cu apei ş i 
canalizare "ADI PERIURBANi SLOBOZIA", 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 89-92, art. 173 aim. (1) lit. d) ş i aim. (5) lit. m), art. 173 alin. (1) lit.e) i alin. (7) 

lit.a), art. 175, art, 243 aim. (1) lit.h) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificcirile ş i compleuirile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificeirile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

-prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire  la asociaţ ii ifundaţ ii, cu modificeirile 
complet ă rile ulterioare; 

-prevederile Hotcrră rii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-eaclru si a 
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intereomunitarei cu object de activitate serviciile de utiliterţ i 
publice; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţ i publice, republicatcr, en 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu aper canalizare, republicată , 
cu modific ă rile ş i complete-wile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificerrile completeirile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art.1 Se aprobei asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa cu unităţ ile 
administrativ-teritoriale prevcrzute In anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta hoteiră re, fn 
vederea participă rii acestora Ia patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de utilităţ i pub lice 
pentru serviciul de alimentare cu apd i canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA", In calitate de 
asociaţ i cu drepturi depline. 
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Art2 Se ctprob ă  Statutul, actualizat, al Asocict ţ iei, in forma prevă zutcl în anexa nr.2 care face 
parte integrantei din prezenta hotă rare. 

Art4 Se kputerniceste donmul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean Ialomita ş i 
reprezentantul de drept al Judetului lalornita în Adunarea Generală  a Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  de utilită ti pub lice pentru serviciul de alimentare cu apă  ş i canalizare "ADI 
PERIURBANĂ  SLOBOZIA", v ă  voteze "pentru" la propunerea de participare a unită tilor administrativ-
teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 la patritnoniul Asociatiei sei semneze Statutul, actualizat, al 
acesteia. 

Art5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotă riire se comunicei, spre 
ducere la fndeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean lalomita, spre stiintă , Adun ă rii Generale a 
Asocia ţ iei, UAT-urilor mentionate la art.1), Directiei Buget Finante, Directiei Coordonare Organizare, 
Directiei Investitii ş i Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societeiti, Servicii ş i Institutii 
Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judetean lalotniţ a ş i Institutiei Prefectului — Judetul kdomita, 
urmă nd a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

	

PREYEDINTE 	 AVIZAT, 
Secretarul general judeţului _talon* 

	

MARIAN PAVEL 	 Adria Robert IONESCU 

DIG 
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Nr, 
Anexa nr,1 

la HO Ialomita nr. 	/ 	.2021 

TABEL NOMINAL 
cu noile uniteiţ ile administrativ-teritoriale particzpante la patrimoniul Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar'd de utilitati publice pentru serviciul de alimentare Cu apă  i canalizare "ADI 

PERIURBAN Ă  SLOBOZIA "i asociate cu Judefui laiomita 

Nr. 
crt. Unitatea administrativ- 

teritorial ă  

Cuantumul particip ă rii la 
patrimoniul Asociatiei 

-lei- 

Cotizatie =tiara' 
-lei/locuitor- 

1.  Oraş ul Amara 200 4,885 
2.  Comuna Adâncata 200 4,885 
3.  Comuna A1be ş ti 200 4,885 
4.  Comuna Ciocarha 200 4,885 
5.  Comuna Cocora 200 4,885 
6.  Comuna Gheorghe Doja 200 4,885 
7.  Comuna Gheorghe Lazar 200 4,885 
8.  Comuna Giurgeni 200 4,885 
9.  Comuna Munteni Buzau 200 43 885 
10.  Comuna Ograda 200 4,885 
11.  Comuna Perieti 200 4,885 
12.  Comuna R ă duleş ti 200 4,885 
13.  Comuna Valea Mă criwlui 200 4,885 
14.  Comuna Maia 200 4,885 
15.  Comuna Ciochina 200 4,885 
16.  Comuna Gura Ialomitei 200 4,885 
17.  Comuna Milo4e ş ti 200 4,885 
18.  Comuna S ă ră teni 200 4,885 
19.  Comuna Traian 200 4,885 
20.  Comuna Valea Ciorii 200 4,885 
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Anexa nr. 2 
La Hot ă rdrea C7 Ialomita nr. 	 .2021 

STATUTUL actualizat 
al ASOCIAŢ IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  DE 

UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU 
APĂ  I  CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA" 

Asociatii : 

1. Judetul Ialomi ţ a, prin Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a, cu sediul social in Slobozia, Piaţ a Revoluţ iei nr.1, 
Cod de identificare fiscal ă  4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a nr. 	  

2. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia, cu sediul social in Slobozia, str. 
Episcopiei nr.1, Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat de domnul Dragos Soare, in 
calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Slobozia nr. 

3. Ora ş ul Amara, prin. Consiliul Local al Orasului, cu sediul social in Amara, str. 	 nr.1, Cod de 
identificare fiscal ă  	 reprezentat de domnul Sandu Alin Sorin, in calitate de Primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Amara nr. 	  

4. Comuna Cosinabe ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Cosambesti, cu sediul social in Cosămbesti, 
str. 	  nr. 	Cod de identificare  fiscal  ă 	 , reprezentat ă  de domnul 
Bogdan Popescu, in ealitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului 
Local Cosă mbesti nr. 	 

5. Comma Ciulnita, prin Consiliul Local al Comunei Ciulni ţ a, cu sediul social in Ciulniţ a, str. 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Stelică  Gheorghe, in calitate de Primar, legal imputernicit  în  acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului 
Local Ciulniţ a nr. 	  

6. Comuna M ă reule ş ti, prin Consiliul Local al Comunei M ă rculesti, cu sediul social in Mă rculesti, str. 
	 nr. 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Sorin 
Romeo Ciriblan, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului 
Local Mă rculesti nr. 	  

7. Comuna Grivita, prin Consiliul Local al Comunei Grivi ţ a, cu sediul social in Griviţ a, str. 
	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Vasile Stroe, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local 
Grivi ţ a nr. 	  

8. Comuna Santeia, prin Consiliul Local al Comunei Scanteia, cu sediul social in Scă nteia, str. 
nr.  Cod de identificare fiscal ă   reprezentat ă  de doamna 

Georgeta Ilie,  in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local 
Scanteia nr. 

9. Comuna Adâncata, prin Consiliul Local al Comunei Adă ncata, cu sediul social in Adancata, str. 
	 Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Ionel 

Valentin Barbu, in calitate de Primar, legal imputernicit  in  acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Adă ncata nr. 	  

10. Comuna Albe ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Albesti, cu sediul social in Albesti, str. 
nr . 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Emil 

Cod FP — 07 — 06, ed. 2 vers. 0 



Jugă rtaru, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Albe ş ti or. 	  

11. Comuna Cioefirlia, prin Consiliul Local al Comunei Ciocarlia, cu sediul social in Ciocarlia, str. 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Eugen Voicil ă , in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Ciocarlia nr. 

12. Comuna Coeora, prin Consiliul Local al Comunei Cocora, cu sediul social in Cocora, str. 
	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Sorin 
D ă nu ţ  Legter, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest seop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Cocora or. 	  

13. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, Cu sediul social in 
Gheorghe 	Doj a, 	str. 	 or. 	Cod 	de 	identificare 	fiscală  
	 reprezentat ă  de domnul Ion Curelea, in calitate de Primar, legal irnputemicit in acest 
scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 	  

14. Comuna Gheorghe Lazar, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Lazar, cu sediul social in 
Gheorghe 	Lazar, 	str. 	 or. 	Cod 	de 	identificare 	fiscală  
	  reprezentat ă  • de deamna Elena Gabriela Zaharia, in calitate de Primar, legal 
irnputernicit in acest scop prin Flot ă rarea Consiliului Local Gheorghe Lazar tn - . 

15. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni, cu sediul social In Giurgeni, str. 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Valere Dinu, în calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consibului Local 
Giurgeni nr. 	  

16. Comuna Maia, prin Consiliul Local al Comunei Maia, cu sediul social in Maia, str. 
	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Sorin 

Niculae, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Maia 
or. 	  

17. Comuna Munteni Buzau, prin Consiliu1 Local al Comunei Munteni Buzau, cu sediul social in 
Munteni 	Buzau, 	str. 	 nr. 	Cod 	de 	identificare 	fiscal ă  
	 reprezentat ă  de domnul Florin Stan, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest 

scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Munteni Buzau or. 	  
18. Comuna Ograda, prin Consili-ul Local al Comunei Ograda, cu sediul social in Ograda, str. 
	  or. 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de domnul Lilian 
Badea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Ograda 
nr. 	  

19. Comuna Perieti, prin Consiliul Local al Comunei Perie ţ i, cu sediul social in Perie ţ i, str. 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Gheorghe Marian Must ăţ ea, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea 
Consiliului Local Perie ţ i or. 	  

20. Comuna Ră dule ş ti, prin Consili -ul Local al Comunei R ă duIe ş ti, cu sediul social in R ă dule ş ti, str. 
	  or. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Constantin Micu, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului 
Local R ă dule ş ti nr. 	  

21. Comuna Valea Mfieri ş ului, prin Consiliul Local al Comunei Valea M ă cri ş ului, cii sediul social in 
Valea 	Mă cri ş ului, 	str. 	 DI. 	Cod 	de 	identificare 	fiscal ă  
	 reprezentat ă  de domnul Miluail Bobe ş , in calitate de Primar, legal imputernicit in acest 
scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Valea M ă cri ş ului nr. 	  

22. Comuna Cioehina, prin Consiliul Local al Comunei Ciochina, cu sediul social in Ciochina, str. 
	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
Vasile Campulungeanu, in calitate de Primar, legal imputernicit în acest scop prin Hot ă rarea 
Consiliului Local Ciochina or. 	  

23. Comuna Gura lalomi ţ ei , prin Consiliul Local al Comunei Gura Ialomi ţ ei, cu sediul social in Gura 
lalomitei, str. 	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă 	 reprezentat ă  de 
domnul Nicu Biseric ă , in ealitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea 
Consiliului Local Gura Ialomi ţ ei or. 	  

24. Comuna Milo ş e ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Milo ş eş ti, eu sediul social in Milo ş e ş ti, str. 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	 reprezentat ă  de domnul 
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Dumitru Trifu,  în calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Milo ş e ş ti nr. 	  

25. Comuna SArâteni, prin Consiliul Local al Comunei S ă răţ eni, cu sediul social in S ă răţ eni, str, 
	  nr. 	Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul 
Eugen Tocileanu, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului 
Local S ă răţ eni nr. 	  

26. Comuna Traian, prin Consiliul Local al Comunei Traian, cu sediul social in Traian, str, 
	  nr. 	 Cod de identificare fiscal ă  	reprezentat ă  de doinnul Fă nel 
Nă stase, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Traian 
111°. 	  

27. Comuna Valea Cioril, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ciorii, cu sediul social in Valea CiOlii, 
str.     nr. 	 Cod de identificare fiseal ă  	reprezentat ă  de domnul 
Stefan Ionescu, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Valea Ciorii nr. 

Denumite colectiv "Asociatii" ş i individual "Asociatul", 

Ne exprimAm vointa de a coopera ş i de a, ne asocia in conformitate cu Codului administrativ, ale Legii 
serviciilor comunitare de utilit ăţ i publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu ap ă  ş i 
de canalizare nr. 241/2006 ş i ale Ordonan ţ ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ţ ii ş i fundaţ ii, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, in cadrul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DE UTILITAŢ I PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU 
AP:6i SI CANALIZARE "ADI PERIURBANA SLOBOZIA" (denumit ă  in cele cc urmeaz ă , „Asociaţ ia"), 
persoană  juridic ă  de drept privat, cu statut de utilitate public ă , in scopurile prev ă zute la art.4 din prezentul 
Statut. 

CAPITOLUL I --DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI 

Art. 1. — Denumirea Asocia ţ iei este ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA », conform dovezii nr. 76190 
din 21.08.2009, eliberat ă  de Ministrul Justi ţ iei, privind disponibilitatea denumirii Asocia ţ iei. 

Art. 2. — (1) Sediul Asocia ţ iei este in Romania, Slobozia str. Episcopiei Dr. 1, Camera nr. 3'7 - jud. 
Ialomi ţ a. 
(2) Sediul Asociaţ iei va putea fi mutat in once alt loc in baza unei Hot ă rari a Adună rii Generale a 
Asociaţ iei, conform prezentului Statut. 

Art. 3. — Asociaţ ia este constituit ă  pe o durat ă , nedeterminată , incepand cu data inscrierii sale in Registrul 
asociaţ iilor ş i fundaţ iilor. 

CAPITOLUL  II—  SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI 

Art. 4. (1) Asociaţ ia se constituie in scopul infiinţă rii, organiz ă rii. reglement ă rii, finanţă rii exploată rii, 
monitoriz ă rii i gestionă rii in comun a serviciului de alimentare cu ap ă  ş i canalizare (denumit in 
continuare Serviciut) pe raza de competen ţă  a unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre (denumit ă  in 
continuare "aria Serviciului"), precum i realizarea in comun a unor proiecte de investi ţ ii publice de 
interes zonal sau regional destinate infiin ţă rii, modemiză rii ş i/sau dezvolt ă rii, dup ă  caz, a sistemelor de 
utilit ăţ i publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumit ă  in continuare 
"Strategia de dezvoltare"). 

(2) Asociaţ ii declară  că  interesul comun  cc st ă  la baza constituirii Asocia ţ iei este interesul general 
al locuitorilor din unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre, pentru imbun ă t ăţ irea calit ăţ ii Serviciului, in 
condi ţ iile unor tarife care s ă  respecte limitele de suportabilitate ale popula ţ iei ş i principiul "poluatorul 
pl ă te ş te", atingerea ş i respectarea standardelor europene privind protee ţ ia mediului, precum ş i cre ş terea 
capacit ăţ ii de atragere a fondurilor pentru finan ţ area investi ţ iilor necesare în infrastructura tehnico-
edilitar ă  aferent ă  Serviciului. 
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(3) Forma de gestiune a serviciului va fi "gestiunea delegat ă " care se va realiza in baza unui 
contract (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct conform prevederilor art. 29 - 32 
din Legea nr. 51/2006, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, coroborate cu art. 22 din Legea nr. 
241/2006, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, operatondui regional SC URBAN SA Slobozia, 
definit de art. 2. lit, h din Legea m. 51/2006, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, al c ă rui capital 
social este de ţ inut integral de unit ăţ ile administrativ teritoriale rnembre ale Asociatiei (denumit in 
continuare "op eratorul") 

Art. 5 (1) — Obiectivele Asocia ţ iei sunt urm ă toarele: 

a) S ă  incheie Contractul de Gestiune a Serviciilor cu Operatorul, prev ă zut in prezentul Statut, in 
numele ş i pe seama unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre care vor constitui impreun ă  
Autoritatea. 

b) S ă  exercite drepturile specifice de control ş i informare, privind Operatorul, conform prezentului 
Statut ş i Actului Constitutiv al Operatorului; 

c) S ă  constituie interfa ţ a pentru discuţ ii ş i s ă  fie un partener activ pentru Autorit ă tile Locale in ceea 
prive ş te aspectele de dezvoltare ş i de gestiune a Serviciilor, in scopul de a coordona politicile ş i 
ac ţ iunile de interes intercomunitar; 

d) S ă  elaboreze ş i s ă  aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 
e) S ă  monitorizeze derularea proiecteior de investi ţ ii în infrastructura tehnico-edilitar ă  aferent ă  

S erviciului; 
f) S ă  vegheze la punerea in aplicare a proiectelor de investi ţ ii incredinţ ate Operatorului in temeiul 

Contractului de Gestiune; 
g) S ă  monitorizeze respectarea obliga ţ iilor asumate de Operator prin Contractul de Gestiune, 

indeosebi in ceea ce prive ş te realizarea indicatorilor de performan ţă , executarea lucr ă rilor 
incredin ţ ate Operatorului ş i calitatea Serviciilor farnizate utilizatorilor; 

h) S ă  identifice ş i s ă  propun ă  orice ac ţ iuni vizând realizarea obiectivelor Autorit ăţ ilor Locale in 
leg ă tură  cu Serviciul 

1. Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care s ă  asigure, pe de o parte, sursele 
necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare ş i /sau baza suport a contract ă rii de credite 
rambursabile on partial rambursabile, jar, pe de alt ă  parte, s ă  nu se dep ăş easc ă  
limitele de suportabilitate ale popula ţ iei; 

2. Aplicarea principiului solidarit ă tii; 
3. Implementarea  i aplicarea perrnanent ă  a principiului "poluatonil pl ă teş te" 
4. cre ş terea progresiv ă  a nivelului de acoperire al Serviciului; 
5. Menţ inerea calit ăţ ii tehnice ş i intre ţ inerea eficienta a echipamentelor ş i lucr ă rilor legate 

de Serviciu; 
6. Buna gestiune a resurselor umane; 
7. Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului ş i gestiunea administrativa ş i 

cornercial ă  eficient ă  a acestuia. 
i) S ă  fie un poi at competentzlor administrative, financiare, tehnice ş i econornice in beneficiul 

Asociaţ ilor ş i al Serviciului; 
j) S ă  acorde ajutor Asociatilor ş i Operatorului  in vederea ob ţ inerii resurselor financiare necesare 

implement ă rii Strategiei de Dezvoltare a Serviciului ş i, dac ă  este cazul, s ă  obţ ină  astfel de fonduri 
care vor fi puse la dispozi ţ ia Operatorului. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asocia ţ iei, prin prezentul statut asocia ţ ii mandateaz ă  Asociaţ ia, 
conform art. 10 ann. (5) din Legea nr.51/2006, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare s ă  exercite in 
numele i pe seama lor urm ă toarele atribu ţ ii legate de Serviciu: 

a) elaborarea ş i aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 
reabilitare, extinclere ş i modernizare a sistemelor de utilit ăţ i publice existente, precum ş i a pro gramelor de 
inflintare a unor noi sisteme. inclusiv cu consultarea operatorului; 

b) urmă rirea, monitorizarea ş i raportarea indicatorilor de performanţă  ş i aplicarea metodologiei de 
comparare a acestor indicatori, elaborat ă  de Ministenil Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Administraţ iei, 
prin raportare la operatorul cu cele mai bune performan ţ e din domeniul serviciilor comunitare de utilit ăţ i 
publice; 
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c) elaborarea  i aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor ş i a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilit ăţ i publice, 
pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru ş i a contractelor-cadru de furnizare/prestare on 
a altor reglement ă ri-cadru elaborate si aprobate de autorit ăţ ile de reglementare competente; 

d) stabilirea ş i aprobarea anual ă  a taxelor pentru finan ţ area serviciilor comunitare de utilit ăţ i 
pub lice, in situatiile prev ă zute de legile speciale; 

e) aprobarea stabilirii, ajust ă rii sau modific ă rii preturilor ş i tarifelor, dupd caz, in condifiile legii 
special; cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate ş i aprobate de autorit ă tile de 
reglementare competent; 

d) restrangerea ariilor in care se manifest ă  conditiile de monopol; 
g) protec ţ ia  i conservarea mediului natural ş i construit; 
h) asigurarea gestiondrii serviciilor de utilit ăţ i publice astfel incit s ă  fie respectate obliga ţ iile 

specifice de serviciu public; 
i) elaborarea ş i aprobarea de strategii proprii in vederea imbun ă tăţ irii ş i dezvoltă rii serviciilor de 

utilităţ i publice, utilizOnd principiul planifk ă rii strategice multianuale; 
j) promovarea  i dezvoltarea ş i/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilit ăţ i publice ş i programe de protec ţ ie a mediului pentru activit ăţ ile ş i serviciile poluante; 
k) consultarea asocia ţ iilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor i strategiilor locale ş i a 

modalit ă tilor de organizare ş i functionare a serviciilor; 
1) infounarea periodic ă  a utilizatorilor asupra st ă rii serviciilor de utilit ăţ i publice i asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora; 
m) medierea ş i solutionarea conflictelor dintre utilizatori ş i operator, la cererea uneia dintre par ţ i; 
n) monitorizarea ş i controlarea modului de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, 

inclusiv cele as-umate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la respeetarea 
indicatorilor de performan ţă  ş i a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodic ă  a tarifelor conform formulelor 
de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, en respectarea dispozi ţ iilor Legii 
concurentei nr.2111996, republicat ă , exploatarea eficienta ş i in condi ţ ii de siguranţă  a sistemelor de 
utilităţ i publice sau a altor bunuri apar ţ iand patrimoniului public ş i/sau privat al unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investi ţ iilor prev ă zute in contractul de delegare a gestiunii in 
sarcina operatorului, de asigurare a protec ţ iei mediului ş i a domeniului public, asigurare a protectiei 
utilizatorilor. 

CAPITOLUL III — PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţ iei este compus din bunurile i resursele proprii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de organizare ş i functionare ş i desfăş ură rii aetivit ă tilor proprii, pe de o parte, ş i din dreptul de 
folosint ă  gratuit ă  asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat sau ce va fi 
acordat Asocia ţ iei de c ă tre asocia ţ i, pe de alt5. parte. 
(2) Patrimoniul ini ţ ial, actualizat, al Asociaţ iei este de 6.200 lei, constituit din contributia in numerar a 
asociaţ ilor, după  cum urmeaz ă  : 

1. Jude ţ ul Ialomi ţ a — 1.000 lei 
2. Municipiul Slobozia - 200 lei 
3. Ora ş ul Amara —200 lei 
4. Comuna Cosambe ş ti - 200 lei 
5. Comuna Ciulniţa - 200 lei 
6. Comuna Mă rcule ş ti - 200 lei 
7. Comuna Scanteia  —200 lei 
8. Comuna Grivita  —200 lei 
9. Comuna Adâncata 200 lei 
10. Comuna Albe ş fi — 200 lei 
11. Comuna CiocOrlia  —200 lei 
12. Comuna Cocora  —200 lei 
13. Comuna Gheorghe Doja — 200 lei 
14. Comuna Gheorghe Lazar — 200 lei 
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15. Comuna Giurgeni — 200 lei 
16. Comuna Maia — 200 lei 
17. Comuna Munteni Buz ă u — 200 lei 
18. Comuna Ograda  —200 lei 
19. Comuna Perieti — 200 lei 
20, Comuna Ră dulesti — 200 lei 
21. Comuna Valea M ă crisului — 200 lei 
22. Comuna Ciochina — 200 lei 
23. Comuna Gura Ialomitei — 200 lei 
24. Comuna Milo ş e ş ti — 200 lei 
25. Comuna S ă răţ eni — 200 lei 
26. Comuna Traian — 200 lei 
27. Comuna Valea Ciorii 200 lei 

Art. 7. — Sursele de venit ale Asocia ţ iei sunt urm ă toarele 
a) contribuţ iile asocia ţ ilor la formarea patrimoniului initial, cotiza ţ iile asociaţ ilor ş i alte 

contribu ţ ii de la bugetele locale ale acestora; 
b) DobAnzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condi ţ iile legii ; 
c) Donaţ ii, sponsoriză ri sau legate; 
d) Once alte surse prev ă zute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. — Asociaţ ia nu are calitatea de operator ş i nu va desfă sura activit ăţ i economice. 

Art. 9. — Asociaţ ia are un buget propriu de venituri ş i cheltuieli. Situa ţ iile financiare se intocmesc in 
conformitate cu legisla ţ ia in vigoare. 

CAPITOLUL IV - ASOCIATII 

Art. 10. — Asociatii au urm ă toarele drepturi 
a) S ă  aleagă  ş i s ă  fie alesi in organele de conducere ale Asocia ţ iei prin reprezentantii lot in aceste 

organe; 
b) SA participe la luarea hot ă rkilor care privesc activitatea Asocia ţ iei, conform prevederilor 

prezentului statut; 
c) S ă  primease ă  la cerere toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asocia ţ iei. 

Art. 11. — Asociaţ ii au urmă toarele obligaţ ii 
a) S ă  respecte Statutul ş i hotă rdrile organelor de conducere ale Asocia ţ iei; 
b) S ă  plă teasc ă  pană  la data de 31 mai a fiec ă rui an cotiza ţ ia anual ă , fixată  pentru &care membm astfel: 

b.1. Judetul Ialomita — 50.000 lei; 
b.2. Municipiul Slobozia  i celelalte Ora ş e i Comune - 4,885 lei pe cap de locuitor ; 

c) S ă  promoveze ş i să  participe activ la acţ iunile desfă surate de Asocia ţ ie ; 
d) S ă  desemneze un membru in Adunarea General ă  a Asociaţ iei; 
e) S ă  participe, prin reprezentantii lor la ş edin ţ ele Adună rii Generale a Asociatiei. 

Art. 12. — (1) Calitatea de asociat inceteaz ă  îrt cazul retragerii din Asocia ţ ie sau excluderii din Asociatie, 
confolni prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asociaţ ie nu poate avea loc deck in situatia in care asociatul respectiv se 
retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Dac ă  oricare dintre 
asociati doreste s ă  se retrag ă  din contractul de delegare ş i, respectiv, din Asociatie, aceasta va notifica 
presedintelui Asociatiei ş i celorlal ţ i asociaţ i intenţ ia sa. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea 
general a Asociatiei in cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notific ă ri. 

(3) Adunarea General ă  a Asociaţ iei va analiza consecin ţ ele retragerii i modific ă rile cc se impun 
la actul constitutiv al operatorului e ă ruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului 
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ş i/sau la contractul de delegare (in special in ceea cc prive ş te investi ţ iile), conform prevederilor 
contractului de delegare ş i va hotă ri modificarea corespunz ă toare a prezentului statut al Asocia ţ iei. 

(4) in cazul in care un asociat nu aprob ă  contractul de delegare ce urmeaz ă  s ă  fie incheiat cu 
operatorul desemnat sau se retrage unilateral din contractul de delegare dup ă  semnarea acestuia 
(indiferent c ă  retragerea are loc inainte sau dup ă  intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), 
acesta va fi exclus din Asocia ţ ie. Este asimilat refuzul de a delega gestiunea Serviciului ş i neadoptarea in 
cloud ş edinţ e consecutive ale autorit ăţ ii deliberative a respectivului asociat, a hot ă rdrii de aprobare a 
delegă rii gestiunii Servieiului c ă tre operator, din alte motive deck un vot negativ. Adunarea general ă  va 
hot ă ri excluderea din Asocia ţ ie, va analiza consecin ţ ele excluderii ş i modificările cc se impun la 
contractul de delegare (in special cu privire la investi ţ ii), conform prevederilor acestuia, ş i va hot ă ri 
modificarea corespunz ă toare a prezentului statut al Asocia ţ iei. 

(5) Once membru care se retrage din Asocia ţ ie este obligat s ă  pl ă teasc ă : 
a) sumele corespunz ă toare ramburs ă rii, de care Operator, a imprumuturilor contractate, pentru finan ţ area 
dezvolt ă rii (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dac ă  sunt extinderi sau inlocuiri) infiustructurii 
aferente Serviciilor respectivului asociat, de care a beneficiat in perioada in care a fost membni al 
Asociaţ iei, plus cheltuielile aferente acestor imprumuturi; 
b) sumele corespunz ă toare investi ţ iilor de care a beneficiat in perioada in care a fost membru al 
Asociaţ iei, altele decdt cele prev ă zute la lit.a). 
c) sumele prevă zute ca desp ă gubiri in contractul de delegare; 
d) once alte sume stabilite in condi ţ iile legii sau printr-o hot ă rdre judec ă toreasc ă  definitiv ă . 

Art. 13. —Asociaţ ia poate accepta noi membri, cu consim ţă mă ntul tuturor Asocia ţ ilor, exprimat prin 
hot ă rdre a autorit ăţ ilor deliberative ale acestora ş i cu incheierea unui act adi ţ ional la prezentul Statut, prin 
care noii membri sunt menţ ionaţi in preambulul Statutului. Once unitate administrativ-teritorial ă  care 
devine membră  a Asociaţ iei accept ă  in totalitate prevederile prezentului Statut ş i deleag ă  gestiunea 
Serviciului Operatorului, prin act adi ţ ional la Contractul de delegare, semnat de Asocia ţ ie in numele ş i pe 
seama unit ăţ ii administrativ-teritoriale respective. 

CAPITOLUL V — ORGANELE ASOCIATIEI 

Adunarea General ă  a Asociatiei 

Art. 14. — (1) Adunarea General ă  a Asociatiei este organul de conducere al Asocia ţ iei, format din WO 
reprezentan ţ ii asociaţ ilor, desemnaţ i potrivit prevederilor Codului administrativ 

Judetul Ialomita este reprezentat de drept in Adunarea general ă  a asociaţiei de c ă tre 
Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. Pre ş edintele Corisiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a poate delega 
calitatea sa de reprezentant de drept in Adunare general ă  a asocia ţ iei anuia dintre vicepre ş edinţ ii 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, secretarului general al jude ţ ului Ialomiţ a, administratorului public ,  precum 
ş i orică ror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institu ţ ii publice 
de interes judeţ ean. 

Comunele, oravle §i municipille sunt reprezentate de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei 
de c ă tre primari. Primarii pot delega calitatea ion de reprezentan ţ i ai unit ăţ ilor administrativ-teritoriale in 
adunarea general ă  viceprimarilor, administratorilor publici, precum ş i orică ror alte persoane din aparatul 
de specialitate al primarului San din cadrul unei institu ţ ii publice de interes local. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligen ţ ele pentru a- ş i asigura reprezentarea permanent ă  in 
cadrul Adună rii Generale a Asocia ţ iei. 

(3) flot ă ră rile de numire/ revocare/ inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise, in copie, 
Asociaţ ilor ş i Adună rii Generale in termen de 3 zile lucr ă toare de la data emiterii lor. 

(4) Aduriarea  general ă  adopt ă  hot ă rdri in eonformitate cu statutul asocia ţ iei. Hotă rdrile adun ă rii 
generale stint asimilate actelor administrative ş i intră  sub incidenţ a prevederilor legii contenciosului 
administrativ. 
Art. 15. — Prewlintele Asoeiatiei este Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. Pre ş edintele 
Asociaţ iei are atribu ţ iile prev ă zute in prezentul Statut ş i reprezint ă  Asociaţ ia in raporturile cu ter ţ ii, cu 
excep ţ ia situaţ iilor in care se prevede expres altfel. 
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Art. 16. (1) — Adunarea Genera16 indepline ş te atribuţ ille care îi revin Adun ă rii Generale conform art. 21 
al. (2) din Ordonan ţ a Guvemului nr. 2612001 cu privire la asocia ţ ii ş i fundaţ ii, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, precum ş i atribuţ iile speciale prev ă zute de prezentul Statut, in exercitarea 
competen ţ elor privind Serviciul, conform mandatului ineredin ţ at de care asocia ţ i prin prezentul statut. 

(2) Prineipalele atribuţ ii ale Adun ă rii Generale a Asociaţ iei cu privire la activitatea proprie sunt: 
a) stabilirea strategiei ş i a obieetivelor generale ale Asocia ţ iei; 
b) acordarea desc ă rc ă rii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiat ă , pe 

baza raportului de activitate prezentat adun ă rii generale; 
c) aprobarea situa ţ iilor financiare ale Asociaţ iei pentru exerci ţ iul financiar incheiat ş i a proiectului 

bugetului de venituri ş i cheltuieli al Asociaţ iei pentru unn ă torul exerei ţ iu financiar; 
d) alegerea ş i revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea  i revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform legii, pc 

durata de ţ inerii statutului de utilitate public ă  in conformitate cu art. 6 din Ordinul Ministrului Finan ţ elor 
Publice nr. 3103/2017; 

f) aprobarea organigramei ş i a politicii de personal a Asocia ţ iei, inclusiv a organiz ă rii aparatului 
tehnic al Asociaţ iei; 

g) aprobarea contractelor ce vor fi ineheiate de Asociaţ ie in nume propriu, a c ă ror valoare 
depăş e ş te echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro; 

h) modificarea statutului Asocia ţ iei; 
i) fuziunea, dizolvarea  i lichidarea Asociaţ iei, precum i stabilirea destina ţ iei bunurilor rămase 

după  lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri in Asocia ţ ie, a retragerii ş i excluderii unor membri din 

Asociaţ ie; 
k) aprob  area cotiza ţ iei anuale; 
1)  once alte atribu ţ ii prev ă zute in lege sau in statut. 
(3) Atribu ţ iile Aclună rii Generale a Asocia ţ iei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 

asociaţ i conform art. 5 alin. (2) sunt: 
a) Aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere ş i modernizare a 

sistemelor de utilit ăţ i publice existente, a programelor de infiin ţ are a unor noi sisteme, precum ş i a 
programelor de protec ţ ie a mediului, elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asocia ţ iei; 

b) Aprobarea m ă surilor propuse in rapoartele de rnonitorizare a execut ă rii contractului de 
delegare, elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asocia ţ iei; 

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prev ă zute in 
contractul de delegare; 

d) Aprobarea stabilirii, ajust ă rii  i modifică rii pre ţ urilor ş i tarifelor propuse de operator de la data 
la care asocia ţ ii hot ă tă sc trecerea la un sistem de tarifare unic; 

e) Adoptarea de hotă ră ri privind aplicarea m ă surilor corective ş i a penalit ăţ ilor prevă zute de 
contractul de delegare in situa ţ ia in care operatorul nu respect ă  nivehal indicatorilor de performan ţă , 

Aprobarea caietului de sareini ş i a regulamentului Serviciului, consolidat i armonizat pentru 
intreaga arie a Serviciului, elaborate ş i prezentate de consiliul director. 

(4) Adunarea General ă  a Asociaţ iei adoptă , de asemenea, mice hot ă rari in exercitarea drepturilor 
speciale de infomiare ş i de control asupra operatorului, acordate Asocia ţ iei conform art. 17 OM. (2) lit a) 
pct. 4 din prezentul statut. 

Art. 17(1) in temeiul art. 16 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea General ă  delibereaz ă  asupra aspectelor 
legate de obiectivele Asocia ţ iei, avand ln vedere interesul s ă u comun, in special: 

Operatorul 
Contractul de Gestiune 
Strategia de dezvoltare / Masterplan-ul pentru Serviciu 
Politica de tarife 

(2) in legă tur ă  cu acestea, Asocia ţ ii convin : 
a) Operatorul 
1. Operatorul va fi o societate comercial ă  infiinţ ată  intr-una dintre formele prev ă zute de legislaţ ia in 
domeniu i în acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, av ă nd ca ac ţ ionari toate sau o parte dintre unit ăţ ile 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei; 

Cod FP - 07- 06, ed. 2 vers. 0 



2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru asocia ţ ii sernnatari 
ai prezentului Statut. 
3. Asociaţ ia va exercita drepturi speciale de control si informare care îi sunt acordate prin Actul de 
delegare a serviciului/serviciilor. 
b) Contractul de Gestiune a Serviciilor 
1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte de Asocia ţ ie, in numele pe seama asocia ţ ilor care 
vor avea impreun ă  calitatea de delegatar, i pe de alt ă  parte, de operator. 
2. Prin Contractul de delegare Asociaţ ia, in numele i pe seama asocia ţ ilor, va conferi operatorului dreptul 
exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilit ăţ i publice pe raza lor de competen ţă  
teritorial ă , precum ş i concesiunea exclusiv ă  asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de 
alimentare cu ap ă  ş i de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea 
prograrnelor de investitii, va intre ţ ine, modemiza, reabilita ş i extinde sistemele de alimentare cu ap ă  ş i de 
canalizare ş i va gestiona Serviciul, pe riscul si r ă spunderea sa, conform dispozi ţ iilor contractului de 
delegare. Realizarea acestor responsabilit ăţ i se face prin indicatori de performan ţă  care pot monitoriza 
implementarea sistemului. 
3. Asociaţ ia va monitoriza indeplinirea de are operator a obliga ţ iilor ce ii incub ă  in temeiul contractului 
de delegare 
4. Asociaţ ia, in temeiul mandatului conferit de asocia ţ i prin prezentul statut, va exercita in nurnele ş i pe 
seama acestora drepturile i obliga ţ iile contractuale care le revin in calitate de delegatar. 
c) Strategia de dezvoltare Masterplan-ul pentru Servicii 
1. Asociaţ ia va asigura elaborarea ş i aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului in acord cu 
Masterplan-ul aprobat la nivelul jude ţ ului Ialomi ţ a. Masterplan-ul va fi elaborat ş i actualizat periodic, 
ţ ină nd seama de nevoile specifice ale fiec ă rui asociat. 
2. Sursele de finanţ are a investi ţ iilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea European ă  sau 
instituţ ii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asocia ţ ilor, fondurile proprii sau atrase ale 
Operatorului. 

Listele de investi ţ ii prioritare ş i planurile de finan ţ are a acestora vor fi discutate in ş edinţ ele adună rii 
generale a Asocia ţ iei si aprobate de autorit ăţ ile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investi ţ iilor 
(proprietarii bunurilor rezultate in urma investi ţ iilor), precum ş i ale asociaţ ilor deservi ţ i de bunurile 
rezultate in urma investi ţ iilor. in func ţ ie de investi ţ iile la care se refer ă , listele de investi ţ ii prioritare ş i 
planurile de finanţ are vor fi anexate la contractul de delegare i fac parte integrant ă  din acesta. 
4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investi ţ ii vor ii supuse avizului consultativ al Consiliului 
director inainte de a fi aprobate de Auturit ăţ ile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investi ţ iilor. 
d) Politica tarifarei 
1. Fiecare Autoritate deliberativ ă  a asociaţ ilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator in aria 
geografic ă  corespunz ă toare competen ţ ei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de 
Adunarea General ă  a Asociaţ ilor. Tarifele vor fi stabilite, ajustate ş i modificate conform legislaţ iei in 
vigoare. 
2. De indat ă  ce P ă rţ ile vor hot ă ri trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru intreaga arie a deleg ă rii de 
gestiune, Asocia ţ ia va avea atribu ţ ia de a aproba stabilirea, ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in 
numele si pe seama unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre. 

Art. 18. Membrii Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei sunt r ă spunz ă tori pentru activitatea lor in confonnitate 
cu legislaţ ia în vigoare. 

Art. 19.(1) Adunarea General ă  va fi convocat ă  eel puţ in o dat ă  la 6 (vase) luni sau on de c ă te on este 
necesar, de c ă tre Presedintele Asocia ţ iei sau de un num ă r de eel puţ in 3 membri. 
(2) Convocarea va fi transmis ă  in scris sau prim mijloace electronice cu eel pu ţ in 5 zile calendaristice 
inainte de data ş edinţ ei ş i va cuprinde data, ora, locul ş i ordinea de zi a ş edinţ ei. 
(3) Participanţ ii la ş edinţ ele Adună rii Generale vor fi reprezentan ţ ii de drept ai asocia ţ ilor sau persoanele 
că rora le-a fost delegat ă  aceast ă  calitate, conform Codului administrativ. 
(4) Sedinţ ele Adună rii Generale a Asocia ţ iei vor fi conduse de Pre ş edintele Asocia ţ iei sau, in absen ţ a 
acestuia, de persoana desemnat ă  de acesta, imputemicit ă  in acest scop. 
(5) Adunarea general ă  poate avea lee ş i prin mijloace electronice de comunicare direct ă  la distan ţă , iar 

hotă rarile adun ă rii generale pot fi semnate de asocia ţ i inclusiv cu semn ă tur ă  electronic ă  extins ă . 
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(6) Adunarea GeneraIA va alege dintre participan ţ ii la ş edinţă  un secretar executiv care va redaeta 
proeesul verbal al ş edinţ ei. 
(7) Procesul verbal este semnat de Pre ş edinte ş i de secretar, inclusiv cu semn ă tură  electronie ă  extins ă , 
dup ă  caz. 0 copie a procesului verbal va fi transmis ă , in termen de 3 (trei) zile lucr ă toare de la data 
ş edinţ ei, fiec ă rui asociat, indiferent dac ă  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ş edint ă . 
(8) Sedinţ ele Adună rii Generale a Asoeiatiei pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

Art. 2041) Fieeare membru al Adun ă rii Generale are un vot egal Tn Adunarea Genera16. Dreptul de vot 
nu poate fi transmis. 

(2) Pentru a fi valabile hot ă ră rile Adună rii Generale adoptate în exereitarea atribu ţ iilor prevă zute 
la art. 16 aim. (2) lit. a) —g) din prezentul Statut se iau in prezen ţ a a jum ă tate din membri ş i cu majoritatea 
voturilor membrilor prezen ţ i. Dae ă  la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Adu.narea General ă  
se convoac ă  pentru o dat ă  ulterioar ă  care nu poate fi mai t ă rziu de 10 zile calendaristice de la data stabilit ă  
pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea General ă  este valabil intranit ă  indiferent de 
numă ral de membri prezen ţ i. 

(3) Dae ă  o hotă ră re a Adună rii Generale prive ş te in mod direct Serviciile sau bunurile care apar ţ in 
uni anumit asociat, nici o hot ă r ă re nu poate fi luat ă  fă ră  votul favorabil al reprezentantului respectivului 
asociat. 

(4) Pentru a fi valabile hotă tirile Adună rii Generale adoptate in exercitarea atribu ţ iilor prevă zute 
la art. 16 alin (2) lit. i) se iau in prezenta cu votul favorabil al tuturor asociatilor, evorum ş i majoritate 
obligatorii la orieare convo care. 

Art. 21(1) Hot ă rarile Adună rii Generale luate in exereitarea atribu ţ ifior prevă zute la art. 16 aim. (2) lit, a). 
h), i-k), art. (3) lit, a) c-d) sit) ş i 1a art. 17 aim. (2) lit. b), pet, 1,3-4, lit,c) ş i lit, d), pct. 1-2 nu pot fi votate 
de reprezentan ţ ii asociatilor in Adunarea General ă  decat in baza unui mandat special, aeordat expres, in 
prealabil, prin hot ă ră re a autorit ă tii deliberative a asociatului al e ă rei reprezentant este. 

(2) in situatia in care autorit ă tile deliberative ale unit ă tilor administrativ-teritoriale nu se pronunt ă  
asupra hot ă ră rilor privind acordarea mandatelor speciale prev ă zute la aim. (1) in terrnen de 30 de zile de 
la primirea solieit ării, se prezum ă  că  unit ă file administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 
atributiilor lor. 

(3) Hotă ră rile lu.ate de Adunarea General ă  a Asociatiei trebuie aduse la cunostinta asociatilor in 
termen de eel mult 3 zile luer ă toare de la adoptare. Aceste hot ă rari sunt asimilate actelor administrative ş i 
lor li se aplie ă  toate prevederile legale privind aducerea lor la cuno ş tinţă  publică  de c ă tre seeretarii 
generali ai fiecă rei unit ăţ i administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asocia ţ ia este obligat ă  s ă  
publice toate bot ă rarile Adună rii Generale pe propria pagin ă  de internet, dac ă  aceasta exist ă . 

(4) Reprezentantul asoeiatului care, intr-o anumit ă  problema supus ă  hotă ră rii adun ă rii generate, 
este interesat personal sau prin 8(01 sau, aseenden ţ ii sau descendenţ ii să i, rudele in linie colateral ă  sau 
afinii s ă i pAnă  la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare ş i nici la vot. 

(5) Reprezentantul asociatul care incalc ă  dispoziţ iile aim. (4) este r ă spunz ă tor de daunele eauzate 
asociatiei dac ă  ară  votul sau nu s-ar Ii putut ob ţ ine majoritatea eerut ă . 

(6) Hot ă rarile luate de adunarea general ă  in limitele legii ş i ale statutului sunt obligatorii chiar ş i 
pentru membrii asocia ţ i care nu au laat parte la adunarea general ă  sau au votat impotriv ă  

(7) Hotă rarile adun ă rii generale, eontrare legii sau dispozi ţ iilor euprinse in statut, pot fi atacate in 
justi ţ ie de că tre oricare dintre membrii asocia ţ i care nu au bunt parte la adunarea general ă  sau care au votat 
impotrivă  ş i au cerut s ă  se insereze aceasta in procesul-verbal de ş edinţă , in termen de 15 zile de la data 
and au luat cuno ş tinţă  despre hot ă ră re sau de la data e ă nd a avut loe ş edinta, dup ă  caz, 

Consiliul Director 

Art. 22. (1) Consiliul Director este organul executiv al Asocia ţ iei, format din Pre ş edintele Asociatiei, in 
persoana Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita, ş i 'Md. 4 (patru) membri nurni ţ i de Adunarea 
General ă  din r ă ndul reprezentantilor celorlalti asociati, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componenta 
Consiliului Director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in eadrul acestui organ a tuturor 
membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezent ă rii prin rotaţ ie. 

(2) Pre ş edintele Asocia ţ iei este, de drept, ş i Pre ş edinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemnati prin Hotă rare a Adun ă rii Generale a Asociatilor. 
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Art. 23. - Consiliul Director asigur ă  punerea in executare a hot ă rarilor Adun ă rii Generale. in exercitarea 
competen ţ elor sale, Consiliul Director: 
a) prezint ă  Adun ă rii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar ă , executarea bugetului de 

venituri ş i cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli al exerci ţ iului 
financiar viitor ş i proiectul programelor Asocia ţ iei; 

b) propune cuantumul cotiza ţ iei pentru anul urmă tor, care se va include in proiectul de buget al 
Asocia ţ iei, supus spre aprobare adun ă rii generale 

c) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociaţ iei, cu exceptia contractelor a c ă ror valoare 
dep ăş eş te echivalental in lei al sumei de 1.000.000 Euro; 

d) asigură  elaborarea strategiilor privind imbun ă t ăţ irea si dezvoltarea Serviciilor, utilizand principiul 
planific ă rii strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere ş i modemizare a 
sistemelor de utilităţ i publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu 
consultarea Operatorului, precum ş i a programelor de protec ţ ie a mediului, pe care le supune spre 
aprobare Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei; 

e) angajeaz ă  personalul Asociaţ iei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de 
personal aprobate de adunarea general ă  a Asociaţ iei ş i ţ inând cont de bugetul aprobat de aceasta; 

f) in relaţ ia cu asociaţ ii, monitorizeaz ă  plata cotiza ţ iei anuale de c ă tre acestia la bugetul Asocia ţ iei 
decide m ă surile care urmeaz ă  să  fie luate impotriva asocia ţ ilor care nu i-au achitat cotiza ţ ia 
datorat ă  in termenul prevă zut de prezentul statut; 

g) indeplineste  once alte atribu ţ ii prev ă zute in statut sau stabilite de Adunarea General ă . 

Art. 24. — Membrii Consiliului Director sunt r ă spunz ă tori pentru activitatea lor in confonnitate cu 
legislaţ ia in vigoare. 

Art. 25(1) Consiliul Director se intrune ş te in sedinţ e, de regard, o dat ă  pe lună  sau on de ate on este 
nevoie, la convocarea Pre ş edintelui Asocia ţ iei. Sedinţ ele Consiliului director pot avea loc ş i prin mijloace 
electronice de comunicare direct ă  la distanţă , jar deciziile Consiliului director pot fi semnate de membri 
inclusiv cu semn ă tură  electronic ă  extins ă . $edinţ ele pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

(2) Deciziile Consiliului Director se iart in prezen ţ a ş i cu votul a eel puţ in jumă tate plus unu din 
nurnă rul membrilor consiliului director. 

(3) Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de func ţ ionare. 
(4) Dispozi ţ iile art. 21 alin.(4) ş i (5) se apnea in mod corespunz ă tor ş i membrilor consiliu1ui 

director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asocia ţ iei pot fi atacate in justi ţ ie, in 
condi ţ iile prevă zute la art. 21 alin.(7). 

Controlul Financiar al Asociatiei 

Art. 26.(1) Controlul financiar intern al Asocia ţ iei este asigurat de un auditor financiar sau firma de audit 
autorizat ă , conform legii, pe durata de ţ inerii statutului de utilitate public ă  in conformitate cu art. 6 din 
Ordinul Ministrului Finan ţ elor Publice nr. 3103/2017. 

(2) Auditorul financiar sau firma de audit are urm ă toarele atribu ţ ii: 
a - să  verifice modul in care este administrat patrimoniul Asocia ţ iei; 
b să  intocrneasc ă  rapoartele anuale pe care be prezint ă  Adună rii Generale; 
c - poate participa la sedinţ ele consiliului Director fă ră  drept de vot; 
d - indepline ş te once alte atribu ţ ii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea General ă . 

În exercitarea atribu ţ iilor sale, Auditorul financiar sau firma de audit intocme ş te rapoarte ş i sinteze 
contabile. 

CAPITOLUL VI —DIZOLVAREA, LICHIDAREA. FUZIUNEA 

Art. 27. — Asocia ţ ia se dizolvă  : 
de drept; 

- prin hot ă rfirea instan ţ ei judecă tore ş ti competente; 
- prin hot ă tirea Adun ă rii Generale. 
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Art. 28. — Asociaţ ia Sc dizolvă  de drept prin: 
- imposibilitatea realiz ă rii scopului ş i obiectivelor pentru care a fast constituit ă , dac ă  in termen de 3 

(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea aeestui scop; 
- imposibilitatea constituirii Adun ă rii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu 

prezentul Statut, dac ă  aceast ă  situaţ ie dureaz ă  mai mult de un an de la data la care Adunarea 
Generala sau, dup ă  caz, Consiliul Director trebuia s ă  se constituie; 

- reducerea num ă rului de asociaţ i sub limita de 3 (trei), dac ă  acesta nu a fast completat in termenul 
legal prevă zut in aeest scop, 

Art. 29. — Asociaţ ia se dizolv ă  prin hot ă ră rea instan ţ ei judec ă tore ş ti competente can& 
scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sari eontrare ordinii publice; 

- realizarea scopului s ă u este urm ă rită  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
Asociaţ ia unn ă reş te un  alt scop deck acela pentru care s-a constituit; 
Asociaţia a devenit insolvabil ă . 

Art. 30 — Lichidarea Asociaţ iei se va face in conditiile prev ă zute de Ordonan ţ a de Guvern nr, 26/2000 
privind asociaţ iile i fundaţ iile, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Art. 31(1) Bunurile Asociaţ iei rămase in urma lichid ă rii vor fi transmise c ă tre persoane juridiee de drept 
privat sau de drept public cu seop identie sau asem ă nă tor, conform hot ă rarii Adună rii Generale a 
Asociaţ ilor sau a instan ţ ei judecă tore ş ti competente. 

(2) După  terminarea lichid ă rii, lichidatorii trebuie s ă  ceară  radierea Asocia ţ iei din Registrul 
asociaţ iilor ş i fundaţ iilor. 

(3) Asociaţ ia i ş i ineeteaz ă  existen ţ a la data. radierii ei din Registrul asocia ţ iilor ş i fundaţ iilor. 

Art.32 Asociaţ ia poate fuziona in condi ţ iile Ordonanţ ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia ţ iile ş i 
fundaţ iile, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare. 

CAPITOLUL  VIII —  DISPOZITII FINALE 

Art. 33.(1) Prezentul Statut poate fi modifieat doar prin Acte Adi ţ ionale semnate de reprezentan ţ ii tuturor 
asociaţ ilor, special imputernici ţ i in acest scop. 

(2) Prezentul Statut este guvemat de legea rom ănă . in situaţ ia in care intervin modific ă ri ale 
legislaţ iei in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in confonnitate Cu noile prevederi. 

(3) Toate disputele n ă scute din sau Tn legă tur ă  cu acest Statut, inclusiv once problem ă  privind 
interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil ă , vor fi deduse 
spre soluţ ionare instanţ elor judec ă tore ş ti competente. 

Prezentul Statut a fast senmat in 	 exernplare originale, askizi, data autentifică rii sale de 
că tre secretarul general al judetului Ialonfira. 

ASOCIATII 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
PRE Ş EDINTELE CONSILIULUI JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

MARIAN PAVEL 

MUNICIPIUL SLOBOZIA, 	 ORAŞ UL AMARA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

DRAGOŞ  SOARE 	 ALIN SORIN SANDU 
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COMUNA CIULNITA, 
PRIMAR 

STELICĂ  GHEORGHE 

COMUNA GRIVITA, 
PRIMAR 

VASILE STROE 

COMUNA COS ÂMBEŞ TJ 
PRIMAR 

BOGDAN POPESU 

COMUNA ALBE Ş TI, 
PRIMAR 

EMIL JUGĂ NARU 

COMUNA COCORA, 
PRIMAR 

SORIN DĂ NUT LEFTER 

COMUNA GHEORGHE LAZĂ R 
FRIMAR 

ELENA GABRIELA ZAHARIA 

COMUNA MUNTENI BUZĂ U 
PRIMAR 

FLORIN STAN 

COMUNA OGRADA 
PRIMAR 

LILIAN BADEA 

COMUNA RĂ DULE Ş TI 
PRIMAR 

CONSTANTIN MICU 

COMUNA MAIA 
PRIMAR 

SORIN NICULAE 

COMUNA GURA IALOMITEI 
PRIMAR 

NICU BISERICĂ  

COMUNA SĂ RĂŢ ENI 
PRIMAR 

EUGEN TOCILEANU 

COMUNA VALEA CIORH 
PRIMA( 

STEFAN IONESCU  

COMUNA MĂ RCULEŞ TI, 
PRIMAR 

SORIN ROMEO CIRIBLAN 

COMUNA SdiNTEIA, 
PRIMAR 

GEORGETA ILIE 

COMUNA ADĂ NCATA, 
PRIMAR 

IONEL VALENTIN BARBU 

COMUNA CIOCĂ RLIA, 
PRIMAR 

EUGEN VOICILĂ  

COMUNA GHEORGHE DOJA, 
PRI1VIAR 

ION CURELEA 

COMUNA GIURGENI, 
PRIMAR 

VALERE DINU 

COMUNA MAIA, 
PRIMAR 

SORIN NICULAE 

COMUNA PERIETI, 
PRIMAR 

GHEORGHE MARIAN MUSTĂ TEA 

COMUNA VALEA MĂ CRIŞ ULUI, 
PRIMAR 

MIHAIL BOBEŞ  

COMUNA CIOCHINA 
PRIMAR 

VASILE CA1VIPULUNGEANU 

COMUNA MILO Ş E Ş TI 
PRIMAR 

DUMITRU TRIFU 

COMUNA TRAIAN 
PRIMAR 

FĂ NEL NĂ STASE 
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Nî.&'3  /6 	din 	09.2021 

REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hotă rare privind asocierea Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judeful laloinila cu uncle 

uniteiti administrativ teritoriale in vederea  part  icip ă rii acestora,  în  calitate de membri asociali cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare  Intercom  unitar ă  de utilit ă ti publice pentru serviciul de 

alimentare  en  ap ă  i  canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA" 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean lalornita 
aprobarea asocierii asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Jude p4  Icdomita cu uncle uniteiti 
administrativ teritoriale in vederea participă ril acestora, in calitate de membri asocial' Cu drepturi depline, 
in patrimoniul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitard de utilit ă ti publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă  ş i canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA". 

Asociaţ ia a fost infiintată  în anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia Cu iocalităţ ile Ciulniţa, 
Cosambesti, Grivita, Mdrculasti „si Sceinteia. Astfel cum rezult ă  st din Statutul Asociatiei, aceasta a .fost 
constituita in scopul înJinţă rü, organizdrii, reglementă rii, finantă rii exploatdrii, monitoriză rii i gestionă rii 
in cornun a serviciului de alimentare Cu apă  ş i canalizare pe raza de competenki a unită tilor administrativ 
teritoriale membre. in acest sens, la data de 16.04.2014, in conditille Legii nr. 5172006 privind servicitle 
comunitare de utilită ti pub/ice, republicată , cu modific ă rile vi complet ă rile ulterioare, Asociatia a delegat 
cdtre operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de apă  ş i canalizare din fiecare local itate 
componentă  a Asociatiei. 

In conformitate cu atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu Judetean in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitate publicd de interes judelean, acesta are obligatia de a sprijini autorită tile 
pub/ice locale in furnizarea că tre cetaţ eni a serviciilor utilitate publicd, inclusiv cele de apă  canalizare. in 
acest context legislativ, Judetul Ialornita a aderat in patrimoniul Asociatiei prin Hotă rdrea Consiliului 
Judeţ ean Ialomita nr. 103/11.06.2021. 

Prin aderarea Judetului lalomiţ a  in Asociatie se urmdreste imbun ă tăţ irea calită tii ş i accesului la 
infrastructura de apă /canalizare, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apei canalizare în toate 
zonele rurale din judetul lalomita care, in prezent, nu beneficiazei de aceste servicii. De asemenea, trebuie 
avut in vedere ifaptui c ă  investitiile din acest domeniu sunt considerabile, astfel încât, accesarea fondurilor 
europene reprezintei un element cheie pentru trecerea de in an numdr mare de furnizori de servicii de o 
calitate scă zutd in an numdr urn/tat de operatori puternici, capabili s furnizeze servicii durabile la tarife 
acceptabile, care vor as/gum a recuperarea costurilor de investitii ş i dezvoltarea ulterioară  a sistemelor de 
apd i canalizare. Autoriteitile publice locale din judeţ  care gestioneazd direct aceste servicii an inteles 
faptul că  doar an operator regional, prin interinediul unei Asocia ţ ii de dezvoltare intercomunitară , are 
capacitatea financiarei administrativă  de a putea accesa i gestiona fonduri europene nerambursabile in 
vederea moderniz ă rii serviciilor publice de apci i canalizare. 

Go1siliulsOete0 
talornita 
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În  aceste conditii, un man& de 20 unit ă ti administrativ-teritoriale 	manifestat intentia de a adera 
la  Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  de utiliteiti publice pentru serviciul de alitnentare cu apă  ş i 
canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA", prin participarea la patrimoniul acesteia in calitate de 
asociati cu drepturi depline. Prin pro iectul de hotă rdre, in acord cu prevederile Codului administrativ, se 
supune aprobă rii asocierea Judetului lalomita cu cele 20 unită ti administrativ-teritoriale, imputernicirea 
Presedintelui Consiliului Judelean Ialomita să  voteze "pentru" in cadrul viitoarei sedinte a Adun ă rii 
Generale a Asociatiei ş i Statutul, actualizat, al acesteia. 

Constatand că  sunt indeplinite condigile de legalitate ş i oportunitate, propun 	Judeţ ean 
IaLomita adoptarea hotă ră rii in forma si conlinutul prezentate inproiect, 

PRE,FEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnorectactat, 
Dogaru Iutian 
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RAPORT 
la proiectul  de  hotă rfire privind asocierea Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetull 
Ialomita cu uncle unit ă ti administrativ teritoriale în vederea particip ă rii acestora,  în  

calitate de membri asociati cu drepturi depline, la patrimoniul Asociatici de Dezvoltare 
Intercomunitaril de utilită ti publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i canalizare 

"AIM PERIURBANA SLOBOZIA" 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Jude ţ ean 
lalomiţ a aprobarea asocierii Unit ă tii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialomita cu  uncle  unită ti 
administrativ teritoriale in vederea particip ă rii acestora la patrimoniul Asocia ţ iei "ADI 
PERIURBANA SA", In calitate de membri asociati cu drepturi depline. 

Conform Codului administrativ Consiliul Judetean are obligatia de a sprijini autorit ăţ ile 
publice locale in furnizarea c ă tre cet ăţ eni a serviciilor utilitate public ă , inclusiv cele de apă  
canalizare. 

Pentru realizarea angajamentelor cc derivă  din directivele europene privind epurarea 
apelor uzate (91/271/EEC) ş i calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), la 
nivelul jude ţ ului Talomita sunt necesare investitii pentru imbun ă tă tirea calit ăţ ii ş i a accesului la 
infrastructura de apă  ş i canalizare. 

Aria de acoperire a proiectelor regionale va cre ş te prin preluarea de că tre Asocialia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  a localit ăţ ilor mai mici,  i  extinderea, astfel, a arid i de operare a 
operatorilor regionali care sunt beneficiarii viza ţ i de politica de regionalizare in sectorul de apă  
apă  uzată . 

Prin aderarea Jude ţ ului Ialomita la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE 
ALIMENTARE CU APA Ş I CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA" se 
urmă re ş te imbun ă tăţ irea calită til ş i accesului la infrastructura de apă /canalizare, prin asigurarea 
serviciilor de alimentare cu ap ă  ş i canalizare  in  toate zonele rurale din judeţul Ialomita care, in 
prezent, nu beneficiaz ă  de aceste servicii. De asemenea, trebuie avut in vedere faptul c ă  
investi ţ ille din acest domeniu sunt considerabile, astfel inc ă t, accesarea fondurilor europene 
reprezint ă  un element cheie pentru trecerea de la un num ă r mare de furnizori de servicii de o 
calitate sc ă zut ă  la un numă r lirnitat de operatori puternici, capabili s ă  furnizeze servicii durabile 
la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investi ţ ii ş i dezvoltarea ulterioar ă  
a sistemelor de ap ă  i  canalizare. Conform Ghidului solicitantului POIM 2014-2020, Axa 3 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu fn condi ţ ii de management eficient al resurselor, OS 3.2. 

Conslliul J'pdete lOn ialornita 
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Crayterea nivelului de coleetare ş i epurare a apelor uzate urbane, precurn ş i gradul de asigurare 
a alimentă rii Cu apea potabild a populaţ iei, solicitantii eligibili sunt Operatorii Regionali de Ap ă  
(in numele Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitard). Ac ţ ionariatul Operatorului Regional este 
format exclusiv din membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  existente, constituit ă  din 
localit ă tile respective ş i Consiliul Judetean in aria c ă rora opereaz ă  compania, in numele c ă rora 
promoveaz ă  proiectele integrate de management al apei ş i apei uzate, Operatorul Regional fund 
astfel o companie de interes public finantat ă  prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor 
crea noi ADI, ci cele existente se vor extinde prin includerea de noi membri. 

Prin proiectul de hotă rdre se propune aderarea unor noi unit ă ti administrativ teritoriale, ca 
etapa premerg ă toare In procesul de participare a acestora la capitalul social al operatorului 
regional SC Urban SA Slobozia, eel c ă ruia Asociatia i-a delegat serviciul de alimentare cu ap ă  
canalizare pe raza de competen ţă  a unităţ ilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei. 

Un num ă r de 20 localită ti din jude ţ ul Ialomita si-au manifestat inten ţ ia de a adera la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilit ă ti publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  
ş i canalizare "ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA", prin participarea cu suma de 200 lei fiecare la 
patrimoniul acesteia in calitate de asociati cu drepturi depline. Noile unit ă ti administrativ 
teritoriale sunt urm ă toarele comune: Ad ă ncata, Albe ş ti, Ciocarlia, Cocora, Gheorghe Doja, 
Gheorghe Laz ă r, Grivi ţ a, Maia, Munteni Buzau, Ograda, Amara, Perieti, R ă dule ş ti, Valea 
Mă cri ş ului ,Ciochina, Gura Ialomi ţ ei, Milo ş e ş ti, S ă ră teni, Traiari , Valea Ciorii. 

Prin proiectul de hotă rdre se supune aprob ă rii asocierea Jude ţ ului Ialomita cu cele 20 
unită ti administrativ-teritoriale, Imputernicirea Pre ş edintelui Consiliului Judetean lalomita s ă  
voteze "pentru" in cadrul viitoarei ş edinte a Adun ă rii Generale a Asociatiei i Statutul, actualizat, 
al acesteia. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propunem 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rdrii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Directia Investitii  i Servicii Publice 	Compartimentui Coordonare Societ ă ti 

Director Executiv, 
Cristian VLAD 

\O'L  
Consilier 
Manuela GHEORGHE 

Consilier, 
Eliza GHEORGHE 
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