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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 24607/2021 – D din 15.10.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ 
SLOBOZIA” nr. 6 / 14.10.2021; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 24637/2021 – P din 18.10.2021 al Direcţiei 
Investiţii şi Servicii Publice și al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții 
Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 25459/2021 – F din 25.10.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 25543/2021 – L din 26.10.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 25391/2021 – X din 25.10.2021  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m), și art. 243 alin.(1) 

lit.h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului 
constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ 
SLOBOZIA”, după cum urmează: 
  
 1. La articolul 11 – Obligațiile asociaților, punctul b.1. de la litera b) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 ”b) Să plătească până la data de 31 mai a fiecărui an cotizaţia anuală, fixată pentru 
fiecare membru astfel: 

b.1. Județul Ialomița – 400.000 lei;” 
   
 Art.2 Pentru anul 2021, cotizația Județului Ialomița menționată la art.11 pct. b.1., 
modificat în condițiile art.1), se va achita până la data de 01.12.2021. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 
cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”,  să voteze ”pentru” la propunerea de 
modificare a Statutului Asociației și să semneze Statutul, actualizat, în condițiile art.1. 
  

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, spre 
știință, Adunării Generale a Asociaţiei, UAT-urilor membre ale Asociației, Direcției Buget 
Finanțe, Direcției Coordonare Organizare, Direcției Investiții și Servicii Publice, 
Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din 
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a 
fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 
 

                   PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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