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PROIECTDEHOTARARE Noep 
privind aprobarea asocierii Unităţ ii Administrativ Teritoriale  Jude  ţ ul lalomi ţ a cu 

cu unele unităţ i administrativ teritoriale,  în  vederea acceptă rii acestora, in calitate de 
membru asociat cu drepturi dep  line, In cadrul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitară  „ 

ECOO 2009" 
Consiliul Judetean lalomita, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 30694  

Jude ţ ean lalomita, 
Examin ă nd: 
- Raportul  de specialitate nr. 

Coorclonare Societăţ i, Servicii i lnstitutii Au 
- Avizul nr. 	

- 	

din  

— 1.1 din  IY..42  .2021 al Preş edintelui Consiliului 

'.2221 — Al din  )1• - 41-  .2021 al Cornpartimentului 
lice Subordonate; 
	.2021 al Comisiei juridice, de discipliner, drepturi, 

so 7v-X6 

oblige ţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	  — 	din 	.2021 at Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionala, protectia mediului ş i turism, 
- Avizul nr. 	 

- 	

din 	.2021 al Comislei economico-financiare ş i 
agricultură , 

- Acordul de principiu pentru aderare lo A.D.1. ECOO 2009 al U.A.T. Comuna B ă rbulesti 
nr. 9643/15.12.2021; 

Acordul de principiu pen tru aderare la ADJ. ECOO 2009 al Comuna Gura 
nr. 5277116.12.2021; 

- Acordul de principiu pen tru aderare la A.D.1. ECOO 2009 al U.A.T. Comma Stein/ca 
nr. 4449/15.12.2021; 

Acordul de principiu pen tru aderare la A.D.1. ECOO 2009 al U.A.T. Comuna Vl ă deni 
nr. 4987/15.12.2021; 

- Acordul de principiu pentru aderare la A.D.I. ECOO 2009 at U.A.T. Municipiul Urziceni 
nr. 37542/15.12.2021; 

- Acordul de principiu pentru aderare la A.D.1. ECOO 2009 at Comuno S ă lcioara 
nr. 2997/15.12.2021; 

- Acordul de principiu pentru aderore la A.D.!. ECOO 2009 al Comuna Bor ă nesti 
nr. 4663/15.12.2021; 

În conformitate Cu: 
- prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit. c), art. 173 a//n. (1) lit. d) si a//n. (5) lit. m), 

art. 173 alin.(1) lit. e) ş i al/n.(7) lit, a), art. 175 din Ordonan ţ a de Urgentă  a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i complete:Wile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 
completă  rile utter/care; 

-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii i fundatii, cu 
modifică  rile si cornplet ă rile ulterioare; 
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-prevederile Hot ă rarli Guvemului nr. 855/2008 privind aprob  area actului constitutiv-cadru 
si a statutului-cadru ale asocia ţ illor de dezvoltare intercomunitar ă  cu object de activitate 
serviciile de utilit ă ri pub/ice; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită ri pub/ice, 
republicat ă , cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul  de salubrizare a localit ă rilor, republicată , 
cu modifică rile i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile 0.U.G nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 
În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr ă  a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

HOTA RATE: 

Art.1 (1) Se aprob ă  asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Juderul lalomira cu 
Unită rile Administrativ Teritoriale Municipiul Urziceni, Cornuna B ă rbulesti, Comuna Gura 
lalomirei, Comuna Stelnica, Comuna Vl ă deni, Comuna Să lcioara, Comuna Bor ă nesti în vederea 
acceptă rii aces tow în calitate de membru cu drepturi depline fri cadrul Asociariei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009". 

(2) Se mandatează  dl. MARIAN PAVEL, Presedintele Consiliului Juderean lalomira, 
reprezentantul U.A.T. Juderul lalomira în Adunarea General ă  a Asociarilor din Cadrul ADI „ECOO 
2009" să  voteze „pentru" propunerea de acceptare a UAT Municipiul Urziceni, Comuna 
Bă rbulesti, Comuna Gura lalomirei, Cornuna Stelnica, Comuna Vl ă deni, Comuna S ă lcioara, 
Comuna Boră ne.sti co membri cu drepturi depline în AD! „ECOO 2009". 

Art.2 (1) Se aprob ă  modificarea i completarea Statutului AD1 „ECOO 2009", conform 
actului adirional prev ă zut Fn anexa, care face parte integrant ă  din prezento hotă ră re. 

(2) Se rmputerniceste dl. MARIAN PAVEL, Presedintele Consiliului Juderean lalomira, 
reprezentantul U.A.T. Juderul lalomira în Adun area General ă  a Asocia ţ ilor din cadrul ADl „ECOO 
2009', s či semneze Stat utul AD! „ECOO 2009", modificat Fr) condiriile alineatului (1). 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira, prezenta hot ă rare se comunică , 
spre clucere la Tndeplinire, Presedintelui Consiliului Juderean lalomira si, spre saint -6, Adun ă rii  
Generale a Asociariei de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009', unit ă rilor administrativ 
teritoriale componente ale Asociariei precum unit ă rilor administrativ teritoriale prev ă zute la 
art. 1, Direcriei Buget Finan ţ e, Direcriel Coordonare Organizare, Direc ţ iei Investirii si Servicii 
Pub/ice, Cornpartimentului Coordon are Societ ă ri, Servicii i Institurii Pub/ice Subordonate din 
cadrul Consiliului Juderean lalomira si Instituriei Prefectului — Juderul lalomira, urm ă nd a fi 
publicată  pe Consiliului Jude ţ ean lalomira — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Juderului". 

PRE5EDINTE, 
Contrasemneaz ă  pen tru legalitate, 

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Cc
Adoptată  la Slobozia 	 RC 
Astă zi 	.2021 	 2 ex 
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Anexa la HO nr, 	/2021 

ACT ADIŢ IONAL nr. 	/ 	 .2021 
la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009" 

Asociatii: 
1. Judetul Ialomita, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu sediul social in Slobozia, Pia ţ a 

Revolu ţ iei nr.1, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de Prqedinte al Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 148/30.08.2021; 

2. Orasul Tă ndă rel, prin Consili-ul Local al Orasului Tandarei, cu sediul in Orasul Tandarei, 
strada Bucuresti, nr, 190, judetul Ialomita, reprezentat de Roman George Cristian, in calitate de Primar, 
legal imputemicit in acest scop prin hotararea Consiliului Local Tandarei nr, 97130.08.2021; 

3. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda cu sediul in comuna Ograda, jud 
Ialomita, reprezentat ă  de Badea Lilian, in calitatea de Primar, legal imputemicit in nest scop prin 
hotararea Consiliului Local Ograda nr.30.26.08.2021; 

4. Comuna Platone ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Platone§ti cu sediu in Comuna Platonesti 
jud lalomita„ reperezentat ă  de Negraru Florinel, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Platonesti nr. 41/25.08.2021; 

5. Comuna S ă veni, prin consiliul Local al Comunei S ă veni cu sediul in comuna Saveni, jud. 
Ialomita„ reprezentat ă  de Dr ă goi Daniela Mariana, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Saveni nr. 66/31.08.2021; 

6. Comuna Suditi, prin Consiliul Local al Comunei Suditi cu sediul in Cornuna Suditi, jud. 
Ialomita„ reprezentat ă  de Sincan Vasile, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Suditi nr.41/16.09.2021; 

7. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni cu sediul in comuna Giurgeni 
jud Ialomita, reperezentat ă  de Dinu Valere, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Giurgeni nr.36/10.09.2021; 

8. Comuna Mihail Kogă lniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu cu 
sediul in conTuna Mihai Kogalniceanu jud. lalomita, reptezentat ă  de Barbu Mihă iţă , in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Mihail Kogalniceanu nr. 58/27.08.2021; 

9. Comuna Movila, prin Consiliul Local al comunei Movila cu sediul in comma Movila, jud. 
Ialomita„ reprezentat ă  de Mihai Valeriu, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Movila nr.38/30.08.2021; 

10. Comuna Mă reule§ti, prin Consiliul Local al comunei M ă rculesti Cu sediul in comuna 
Mă rculesti, jud. lalomita, reprezentat ă  de Ciriblan Sarin Romeo, in calitate de primar legal imputemicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local M ă rculeş ti nr.55122.09.2021; 

11. Comuna Dridu, prin Consiliul Local al comunei Dridu cu sediul in comuna Dridu, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Lucian Dumitru, in calitate de primar legal imputernicit in acest scop 
prin Hotararea Consili -ului Local Dridu nr.48/24.09.2021; 

12. Comuna Adineata, prin Consiliul Local al comunei Ad ă ncata cu sediul in comuna Adancata, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Barbu Ionel Valentin, in calitate de primar legal imputemicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local Adâncata nr.34/15.092021; 

13. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local al comunei Moldoveni cu sediul in comma 
Moldoveni, jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Dumitru Victor Alexandru, in calitate de primar legal 
imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Moldoveni nr. 23/26.08.2021; 

14. Comuna Jilavele, prin Consiliul Local al comunei Jilavele cu sediul in comuna Jilavele, jud. 
lalomita„ reprezentat ă  de domnul Petre Ene Miloievici, in calitate de primar legal imputemicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Jilavele nr. 36/20.08.2021; 

15. Comuna Maia, prin Consiliul Local al comunei Maia cu sediul in comuna Maia, jud. lalomita, 
reprezentat ă  de domnul Nicolae Sarin, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local Maia nr. 43/08.09.2021; 

16. Comuna R ă dulesti, prin Consiliul Local al comunei R ă dulesti cu sediul in comuna R ă dule ş ti, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Micu Constantin, in calitate de primar legal imputemicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local R ă dulesti nr. 34/20.10.2021; 
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17. Comuna Ro ş iori, prin Consiliul Local al comunei Ro ş iori Cu sediul in comuna Ro ş iori, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Anghel Ion, in calitate de primar legal imputemicit in acest seop prin 
Hotararea Consiliului Local Ro ş iori nr. 36/27.08.2021; 

18. Comuna Dragoeş ti, prin Consiliul Local al cornunei Dră goe ş ti cu sediul in comuna Dr ă goe ş ti, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Gheorghe Mihail, in calitate de primar legal imputernicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Dr ă goe ş ti nr. 26/26.08.2021; 

19. Comuna Movilita, prin Consiliul Local al comunei M ă rcule ş ti cu sediul in comuna Movili ţ a, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Gaga Joan, in calitate de prirnat legal imp -atemicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Movili ţ a nr. 39/16.09.2021; 

20. Comuna Sine ş ti, prin Consiliul Local al comunei Sine ş ti cu sediul in comuna Sine ş ti, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de Ion Marian, in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local Sine ş ti nr. 60/23.09.2021; 

21. Ora ş ul Fierbinti Tfirg, prin Consiliul Local al Ora ş ului Fierbinţ i Tă rg cut sediul in Ora ş ul 
Fierbin ţ i Tă rg, jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Iusein Iuksel, in calitate de primar legal imputemicit 
in acest seop prin Hotararea Consiliului Local al Ora ş ului Fierbin ţ i Tă rg nr. 43/22.10.2021; 

22. Comuna Gheorghe Lazg.r, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Laz ă r, cu sediul in 
comuna Gheorghe Laz ă r, jud. lalomita, reprezentat ă  de Zaharia Elena - Gabriela, in calitate de primar 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gheorghe Laz ă r nr. 63/30.08.2021; 

23. Comuna Grindu, prin Consiliul Local al comunei Grindu, cu sediul in comuna Grindu, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de Trimbiţ a ş u Marian, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Grindu nr. 48/29.09.2021; 

24. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, cu sediul in 
comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita, reprezentat ă  de Curelea Ion, in calitate de primar legal imputernicit 
in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gheorghe Doj a nr. 59/28.09.2021; 

25. Comuna Axintele, prin Consiliul Local al comunei Axintele cu sediul in comuna Axintele, 
jud. Ialomita, reprezentat ă  de domnul Grigore Tudor, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Axintele nr. 90/30.08.2021; 

26. Comuna B ă reane ş ti, prin Consiliul Local al comunei B ă reă ne ş ti cu sediul in comuna 
Bkrc ă ne ş ti, jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Radu Nicolae , in calitate de primar legal imputemicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local B ă rc ă ne ş ti nr. 45/31.08.2021; 

27. Comuna Valea M ă criş ului, prin Consiliul Local al comunei Valea M ă cri ş ului cu sediul in 
cornuna Valea M ă cri ş ului, jud. lalornita, reprezentat ă  de domnul Bobe ş  Mihail , in calitate de primar legal 
imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Valea M ă cri ş ului nr. 45/31.08.2021; 

28. Comuna Albe ş ti, prin Consiliul Local al comunei Albe ş ti cu sediul in comuna Albe ş ti, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Jugă naru Emil , in ealitate de primar legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Albe ş ti nr. 29/27.08.2021; 

29. Comuna Ciu ł niţ a , prin Consiliul Local al comunei Ciulni ţ a cu sediul in comuna Ciulni ţ a, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Gheorghe Stead , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Ciulni ţ a nr. 80/26.08.2021; 

30. Comuna Armiş e ş ti, prin Consiliul Local al comunei Arm ăş e ş ti cu sediul in comuna 
Armăş eş ti, jud. lalomita, reprezentat ă  de damnul Carpen Marius , in calitate de primar legal imputernicit 
in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Arm ăş e ş ti nr. 36/27.08.2021; 

31. Comuna Bue ş ti, prin Consiliul Local al comunei Bue ş ti cu sediul in comuna Bue ş ti, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Mihă il ă  Nicolae , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Bue ş ti nr. 25/26.08.2021; 

32. Comuna Cioefirlia, prin Consiliul Local al comunei Cioc ă rlia cu sediul in comuna Cioc ă rlia, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Voicil ă  Eugen , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Cioc ă rlia nr. 33/31.08.2021; 

33. Comuna Colelia, prin Consiliul Local al comunei Colelia cu sediul in eomuna Colelia, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de domnul Ni ţă  Nichita , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Colelia nr. 41/30.09.2021; 

34. Comuna Fă că eni, prin Consiliul Local al comunei F ă că eni cu sediul in comuna F ă că eni, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de doarnna Ro ş u Nuţ i , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local F ă că eni or. 27702.09.2021; 
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35. Comuna Co ş ereni, prin Consiliul Local al COMMICi Co ş ereni Cu sediul in comuna Co ş ereni, 
jud. lalomita, reprezentat ă  de domrrul Tudorache Lucian, in calitate de primar legal imputemicit in acest 
seep prin Hotararea Consiliului Local Co ş ereni nr. 37/31.08.2021; 

36. Comuna Bordu ş ani, prin Consiliul Local al comunei Bordu ş ani cu sediul in comuna 
Bordu ş ani, jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Malin Vasile Bobocel , in calitate de primar legal 
imputemicit in acest seep prin Hotararea Consiliului Local Bordu ş ani nr. 42/23.09.2021; 

37. Orastd Amara, prin Consiliul Local Or ăş enesc Amara cu sediul in Ora ş ul Amara, jud. 
lalomita, reprezentat ă  de dommal Sandu Sorin-Alin , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Or ăş enesc Amara nr. 110/31.08.2021; 

38. Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fete ş ti cu sediul in Municipiul 
Fete ş ti, jud. lalomita, reprezentat ă  de domnul Laurentiu Sonchereche, in calitate de primar legal 
imputernicit in acest seep prin Hotararea Consiliului Local Municipiul Fete ş ti nr. 137/20.10.2021; 

39. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia cu sediul in Municipiul 
Slobozia, jud, lalomita, reprezentat ă  de domnul Scare Drago ş  , in calitate de primar legal imputernicit in 
acest seep prin Hotararea Consiliului Local Slobozia nr. 214/31.08.2021. 

40. Comuna Munteni BuzAtt, prin Consiliul Local al Comunei Munteni Buzau cu sediu in 
Comuna Munteni Buz ău jud lalomita, reperezentat ă  de Stan Florin, in calitate de primar, legal 
imputertnicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Munteni BUZAU nr. 	.2021; 

41. Comuna Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe cu sediu in 
Comuna Sfantu Gheorghe, jud lalomita, reperezentat ă  de Teculescu Petru M ă ddlin, in calitate de primar, 
legal imputertnicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Sfantu Gheorghe nr. 	.2021; 

42. Comuna Balaciu, prin Consiliul Local al Comunei Balaciu cu sediu in Comuna Balaciu, jud 
lalomita, reperezentat ă  de Mihu Come!, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Balaciu nr. 	.2021; 

43. Comuna Gfirbovi, prin Consiliul Local al Comunei Garbovi cu sediu in Comuna Munteni 
Garbovi, jud lalomita, reperezentat ă  de Popa Vasile, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest seep 
prin Hotararea Consiliului Local Garbovi nr. 	.2021; 

44. Comuna SAr ă teni, prin Consiliul Local al Comunei S ă ră teni cu sediu in Comuna S ă ră teni jud 
lalomita, reperezentat ă  de Tocileanu Eugen, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prim 
Hotararea Consiliului Local S ă ră teni nr. 	.2021; 

45. Comuna Ion Road, prin Consiliul Local al Comunei Ion Roat ă  cu sediu in Comuna Ion 
Roată  jud lalomita, reperezentat ă  de Cazacu Marinic ă , in calitate de primar, legal imputertnicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Ion Roat ă  m- . 	.2021; 

46. Comuna Ciochina, prin Consiliul Local al Comunei Ciochina cu sediu in Comuna Ciochina 
jud lalomita, reperezentat ă  de Campultingeanu Vasile, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Ciochina nr. 	.2021; 

47. Comuna Alexeni, prin Consiliu1 Local al Comunei Alexeni cu sediu in Comuna Alexeni, jud 
lalomita, reperezentat ă  de cretu Ion, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest seep prin Hotararea 
Consiliului Local Alexeni nm. 	.2021; 

48. Comuna Manasia, prin Consiliul Local al Comunei Manasia cu sediu in Comuna Manasia, 
jud lalomita, reperezentat ă  de Veiherner Alexandru, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 	.2021; 

49. Comuna Reviga, prin Consiliul Local al Comunei Reviga cu sediu in Comuna Reviga, jud 
lalomita, reperezentat ă  de Barbu Nitu, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Reviga nr. 	.2021; 

50. Comuna Milo ş esti, prin Consiliul Local al Com-unei Milo ş e ş ti cu sediu in Comuna Milo ş e*t1, 
jud lalomita, reperezentat ă  de Trifu Dumitru, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Milo ş e ş ti nr. 	.2021; 

51. Comuna Grivita, prin Consiliul Local al Comunei Grivita cu sediu in Comuna Grivita, jud 
lalomita, reperezentat ă  de Stroe Vasile, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest seep prin 
Hotararea Consiliului Local Grivita nr. 	.2021; 

52. Comuna Traian, prin Consiliul Local al Comunei Traian cu sediu in Comuna Traian, jud 
lalomita, reperezentat ă  de Nă stase F ă nel, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Traian nr. 	.2021; 
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53. Comuna Sc ă nteia, prin Consiliul Local al Comunei Scanteia cu sediu in Comuna Sc ă nteia, 
jud lalomita, reperezentat ă  de The Georgeta, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Sc ă nteia nr. 	.2021; 

54. Orwl C ă ză nqti, prin Consiliul Local al Ora ş ului C ă ză ne ş ti cu sediu in Ora ş ul C ă ză ne ş ti, 
jud lalomita, reperezentat ă  de Traian Stelian, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local C ă ză ne ş ti nr, 	.2021; 

55. Comuna Cocora, prin Consiliul Local al Cornunei Cocora cu sediu in Comuna Cocora, jud 
lalomita, reperezentat ă  de Lefter Sorin D ă nuţ , in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Cocora nr. 	.2021; 

56. Comuna Andr4e ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Andr ăş e ş ti cu sediu in Comuna 
Andrăş e ş ti, jud lalomita, reperezentat ă  de Vasile Adrian, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Andr ăş eti nr. 	.2021; 

57. Comuna Bucu, prin Consiliul Local al Comunei Bucu Cu sediu in Comuna Bucu, jud 
lalomita, rep erezentat ă  de Dr ă gu ş in Ion, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local Bucu ur. 	.2021; 

58. Comuna Cos ă mbe ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Cos ă mbeş ti cu sediu in Comuna 
Cos ă mbe ş ti, jud lalomita, reperezentat ă  de Popescu Bogdan, in calitate de primar, legal imputertnicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local Cos ă mbe ş ti nr. 	.2021; 

59. Comuna Perieti, prin Consiliul Local al Comunei Perie ţ i cu sediu in Comuna Perie ţ i, jud 
lalornita, reperezentat ă  de Must ăţ ea Gheorghe Marian, in calitate de primar, legal imputertnicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local Perie ţ i nr. 	.2021; 

60. Comuna Valea Ciorit prin Consiliul Local al Coinunei Valea Ciorii cu sediu in Comuna 
Valea Ciorii, jud Ialomita, reperezentat ă  de Ionescu Ş tefan, in calitate de primar, legal imputertnicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local Valea Ciorii nr. 	.2021; 

În temeiul: 
- prevederilor art. 13 alin. (2) din Statutul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  

„ECOO 2009"; 
prevederile Ordonan ţ ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţ ii i funda ţ ii, cu 

modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

Convin, de comun aeord, eompletarea i modifiearea Statutul Asoeiatiel de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" dup ă  cum urmeaz ă : 

Art.i La capitolul I „Asocia ţ ii", dup ă  punctul 60 se introdue 7 noi puncte, de la 61 la 67, 
care vor avea urm ă torul cuprins: 

"61. Comuna B ă rbule ş ti, prin Consiliul Local al Comunei B ă rbule ş ti cu sediuI in Comuna 
B ă rbulesti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă    reprezentat ă  de domnul Liţă  
Vasile, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local B ă rbule ş ti 
nr. 

62. Comuna Gura Ialomitei, prim Consiliul Local Comunei Gura Ialomi ţ ei cu sediul in Comuna 
Gura Ialomi ţ ei, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul 
Biseric ă  Nicu, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Gura 
lalomi ţ ei nr. 	  

63. Comuna Stelnica, prin Consiliul Local al Comunei Stelnica cu sediul in Comuna Stelnica, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul Brate ş  Costel, in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Stelnica nr, 

64. Comuna Vlă deni, prim Consiliul Local al comunei Vl ă deni Cu sediul in comuna Vl ă deni, jud, 
lalornita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Dinu Marian , in calitate 
de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Vl ă deni nr, 	  

65. Municipiul Urziceni, prin Consiliul Local al Municipiului Urziceni Cu sediul in Municipiul 
Urziceni, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Sava 
Constantin, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Urziceni 
nr. 
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66. Comma SAlcioara, prin Consiliul Local al comunei S ă lcioara cu sediul in comuna S ă leioara, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Stoica Gabriel, in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea ConsiliuJui Local S ă lcioara nr. 

67. Comuna BorAneSi  pi-in Consiliul Local al cornunei Bor ă nesti cu sediul in comuna Bor ă nesti 
jud. Ialornita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul Grecea Ionut, in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Bor ă nesti nr. 

Prezentul Act aditional a fost semnat in 	exernplare originale, ast ă zi 

ASOCIATII: 

Judetul Ialomita 
prin Presedintele Consiliului Tudetean Ialomi ţ a 

Pavel Marian 

Comuna Moldoveni 
Prin Prirnar 
Dumitru Victor Alexandtu 

Comuna Jilavele 
Prin Primar 
Petre Ene Miloievici 

Comuna Maia 
Prin Primar 
Nicolae Sorin 

Comuna Movili ţ a 
Prin Primar 
Goga Joan 

Comuna Giurgeni 
prin Primar 
Dinu Valere 

Comuna Movila 
prin Primar 
Mihai Valeriu 

Comuna Sudiţ i 
prin Primar 
Ş incan Vasile 

Comuna S ă veni 
prin Primar 
Dră goi Mariana Daniela 

Comuna Platonesti 
prin Primar 
Negraru Florinel 

Comuna R ă dulesti 
Prin Primar 
Micu Constantin 

Comuna Rosiori 
Prin Prirnar 
Anghel Ion 

Comuna Dră goesti 
Prin Prirnar 
Gheorghe Mihail 

Comuna Sinesti 
Prin Primar 
Ion Marian 

Com-una Mihail Kogă lniceanu 
prin Primar 
Barbu Mih ă ită  

Comuna Mă rculesti 
prin Primar 
Ciriblan Sarin Romeo 

Comuna Dridu 
Prin Primar 
Dumitru Lucian 

Comuna Grindu 
Prin Primar 
Trimbi ţ asu Marian 

Orasul Fierbinti T ă rg 
prin Primar 
Iusein Iksel 

Cod FP — 07—  06, ed. 2 vers. 0 



Comuna Ograda 
	

Oraş ul Ţă ndă rei 
Prin primar 	 prin Primar 
Badea Lilian 	 Roman George Cristian 

Comuna Adancata 
Prin Primar 
Barbu Ionel Valentin 

Comuna Axintele 
Prin Primar 
Grigore Tudor 

Comuna Valea Mă cri ş ului 
Prin Primar 
Bobeş  Mihail 

Comuna Ciulni ţ a 
Prin Primar 
Gheorghe Stelică  

Comuna Bue ş ti 
Prin Primar 
Mihă il ă  Nicolae 

Comuna Colelia 
Prin Primar 
Nita Nichita 

Comuna Co ş ereni 
Prin Primar 
Tudorache Lucian 

Ora ş ul Amara 
Prin Primar 
Sandu Sorin — Alin 

Municipiul Slobozia 
Prin Primar 
Soare Drago ş  

Comuna Sfantu Gheorghe 
Prin Primar 
Teculescu Petru M ă dă lin 

Comuna Garbovi 
Prin Primar 
Papa Vasile 

Comuna Ion Roat ă  
Prin Primar 
Cazacu Marinic ă  

Comma Gheorghe Doj a 
Prin Primar 
Curelea Ion 

Camuna B ă rc ă ne ş ti 
Prin Primar 
Radu Nicolae 

Comuna Albe ş ti 
Prin Primar 
Jugă naru Emil 

Comma Arm ăş e ş ti 
Prin Primar 
Carpen Marius 

Comuna Ciocarlia 
Prin Primar 
Voicilă  Eugen 

Comuna F ă că eni 
Prin Primar 
Ro ş u Nuţ i 

Comuna Borduş ani 
Prin Primar 
Marin Vasile Bobocel 

Municipiul Fete ş ti 
Prin Primar 
Sonchereche Lauren ţ iu 

Comuna Munteni Buz ă u 
Prin Primar 
Stan Florin 

Comuna Balaciu 
Prin Primar 
Mihu Cornel 

Comuna S ă ră teni 
Prin Primar 
Tocilenu Eugen 

Comuna Ciochina 
Prin Primar 
Campulungeanu Vasile 
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Comuna Alexeni 
Prin Primar 
Cretu Ion 

Comuna Reviga 
Prin Primar 
Barbu Ni ţ u 

Comuna Grivita 
Prin Primar 
Stroe Vasile 

Comuna Scânteia 
Prin Primar 
Ilie Georgeta 

Comuna Cocora 
Prin Primar 
Lefler Sorin D ă nut 

Comuna Buctii 
Prin Primar 
Dră guş in Ion 

Comu.n.a Perie ţ i 
Prin Primar 
Mustă tea Gheorghe Marian 

Comuna BArbule ş ti 
Prin Primar 
Lită  Vasile 

Cornuna Stelnica 
Prin Primar 
Brate ş  Costel 

Municipiul Urzieeni 
Prin Primar 
Sava Constantin 

Comuna Manasia 
Prin Primar 
Veihemer Alexandru 

Comuna Milo ş esti 
Prin Primar 
Trifu Dumitru 

Comuna Traian 
Prin Primar 
Nă stase Panel 

Ora ş  Că z ă neş ti 
Prin Primar 
Traian Stelian 

Comuna Andr ăş e ş ti 
Prin Primar 
Vasile Adrian 

Comuna Cosambe ş ti 
Prim Primar 
Popescu Bogdan 

Comuna Valea Ciorii 
Prin Primar 
Ionescu Stefan 

Comuna Gura Ialomi ţ ei 
Prin Primar 
Biseric ă  Nieu 

Comuna Vl ă deni 
Prin Primar 
Dinu Marian 

Comuna S ă lcioara 
Prin Primar 
Stoica Gabriel 

Cornuna Bor ă neş ti 
Prin Primar 
Grecea Ionut 

Astă zi 	.2021 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotdriire privind aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomila cu 
cu unek unitdli administrativ teritoriale, in vederea acceprdrii acestora, în calitate de mernbru asociat cu 

drepturi depline, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitard „ ECOO 2009" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean lalomita 
aprobarea asocierii Unită jü Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unită ti administrativ 
teritoriale,in vederea acceptdrii acestora, in calitate de mernbru asociat  CU  drepturi depline, in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „ ECOO 2009". 

Asociatia a fast infiintată  in anul 2009 prin asocierea Orasului Tă nddrei cu localită tile Giurgeni, 
Ograda, Mdrculesti, Mihail Kogdlniceanu, Movila, Platonesti, Să veni  i  Suditi. Ulterior, a aderat  la  
Asociatie  i Cornuna Mă rculesti. Astfel cum rezultd si din Statutul Asocia ţ iei, aceasta  a fast constituită  în  
scopul infiintdrii, organizdrii, reglementdrii, finantdrii exploată rii, monitoriză rii gestionă rii  în  comun a 
serviciului de salubrizare pe raza de competenki a uniteitilor administrativ teritoricde membre. In acest sens, 
cofondatorii Asocia ţ iei, cu exceptia Comunei Mdrculesti,  an  infiintat in anul 2011 societatea comercială  ADI 
ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate cdruia, la data de 29.08.2011, in conditiile 
Legii  or.  5112006 privind serviciile comunitare de utilităţ i publice, republicatd, en modificdrile 
completdrile ulterioare, Asociatia i-a delegat serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare 
localitate componentd a Asociatiei. 

In conformitate cu atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu juderean in clomeniul 
serviciilor comttnitare de militate public(' de interes judetean, acesta are obligatia de a sprijini autoritdtile 
pub/ice locale in Arnizarea cdtre ceteiteni a serviciilor utilitate publicd, inclusiv cele de salubrizare. 

In prima etapd, Consiliul Judetean lalomita  a  aprobat Asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale 
Judetul Ialomitc' cu unitcitile administrativ ter/tor/ale componente ale Asociallei de Dezvoltare 
Intercomunitard "ECOO 2009", in vederea participă rii la patrimoniul Asociatiei, in calitate de membru 
asociat cu drepturi depline, prin HCJ Ialomita  or.  105 din 11.06.2021. in etapa seettridard  a  fost aprobatd 
asocierea Unitdtii Adrninistrativ Teritoriale Judetul Ialornita cu unitdtile administrativ ter/tor/ale componente 
ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participdrii la capitalul social al acesteia, in calitate 
de asociat cu drepturi depline, prin HCJ Ialomiţ a  or.  106 din 11.06.2021. Aderarea judettdui Ialomiţa 
ADI „ ECOO 2009" a creat un mediu favorabil asoeierii si altar UAT-uri din Judeţ . Astfel UAT-urile 
Munieipiul Urziceni, Comtma Bdrbulesti, Comma Gura Ialomitei, Comuna Stein/ca, Comuna Vlddeni, 
Cornttna Sdlcioara, Comuna Bordnesti si-au manifestat intentia de aderare in cadrul Asociatiei. 

Conform Codului administrativ, Presedintele Consiliului Judetean Ialomita este reprezentantul de 
drept al judelului lalomila in cadrul organelor de conducere ale Asociatiei (Adunarea Generald a 
Asociatilor, respectiv Consiliul director). Tot prin proiectul de hotdrdre, se propune aprobarea modifică rii 
Statutului ADI „ECOO 2009", ca urmare a aprobcirii aderă rii localită tilor sus mentionate la (weasel 
asociaţ ie de dezvoltare intercomunitard 

Conti lul Judetean Woman 

IIIi 11o11111. 11 11 iii  



Constakind c ă  sunt indeplinite condigile de legalitate ş i oportunitate, propun 	Judelean 
lalorniţ a adoptarea hoteireirii mnforma  fi conlinutul prezentate  în  proieet. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Telmorecloctat, 
Cristian Raureanu 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea asocierii Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale 

Jude ţ ul Ialomi ţ a en uncle unit ăţ i administrativ teritoriale, in vederea accept ă rli acestora, in 
ealitate de membru asociat cu drepturi &One, in cadrul Asocia ţ iei de Dezvoltare 

Intercomunitar ă  „ ECOO 2009" 

Prin Proiectul de Hot ă rare supus dezbaterii in plenul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a se 
propune aprobarea asocierii judetului Ialomi ţ a Unităţ ile Administrativ Teritoriale Municipiul 
Urziceni, Comuna B ă rbule ş ti, Comuna Gura Ialomi ţ ei, Comuna Stelnica, Comuna Vl ă deni, 
Comuna S ă lcioara, Comuna Bor ă neş ti, in vederea accept ă rii acestora in cadrul Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

Consiliul Judetean Ialomita inten ţ ioneaz ă  s ă  implementeze un Sistem de Management 
Integrat al Deş eurilor la nivel judelean, proiect ce poate fi finan ţ at din fonduri POIM. 

Prin Programul Operational Infrastructur ă  Mare (2014-2020) se acord ă  finan ţ are 
nerarnbursabil ă  pentru proiecte de investi ţ ii ş i de sprijin pentru preg ă tirea proiectelor in sectorul 
de de ş euri, in cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 
management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului 
depozitelor neconforme  i  cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in 
Romania. Conform Ghidului, solicitanţ ii eligibili pentru aceste proiecte sunt Asociatiile de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  (ADI) prin Consiliile Judetene. 

Scopul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitard „ECOO 2009„ este gestionarea in 
sistem integral a problemelor in domeniul de ş eurilor la nivel jude ţ ean  i  accesarea fondurilor 
europene in vederea realiz ă rii investitiilor din Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor. 

Asociaţ ia a fost infiintat ă  in anul 2009 prin asocierea Ora ş ului Ţă ndă rei cu localit ăţ i ł e 
Giurgeni, Ograda, M ă rcule ş ti, Mihail Kogă lniceanu, Movila, Platone ş ti, S ă veni  i  Sudi ţ i. 
Ulterior, au aderat la Asocia ţ ie  i  alte unit ăţ i administrativ — teritoriale, inclusiv Judetul 
Astfel cum rezult ă  ş i din Statutul Asociatiei, aceasta a fost constituit ă  Tn scopul 
organiz ă rii, reglementă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriz ă rii ş i gestion ă rii in comun a 
serviciului de salubrizare pe raza de competen ţă  a unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre, in 
acest sens, cofondatorii Asociatiei au infrintat in anul 2011 societatea comereial ă  ADI ECOO 
2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate c ă ruia, la data de 29.08.2011, in 
condi ţ iile Legii m. 51 12006 privind serviciile comunitare de utilit ăţ i publice, republicat ă , cu 
modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, Asocialia i-a delegat serviciul public de colectare de ş euri 
nepericuloase din fiecare localitate component ă  a acesteia. 

În conformitate cu atribu ţ iile conferite prin Codul administrativ unui consiliu jude ţ ean in 
domeniul serviciilor comunitare de utilitate public ă  de interes jude ţ ean, acesta are obligaţ ia de a 
sprijini autorit ăţ ile publice locale in furnizarea c ă tre cetăţ eni a serviciilor de utilitate  public,  
inclusiv cele de salubrizare. 

ConsIlIut Judetean latomita 



In prima etap ă , Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a a aprobat Asocierea Unit ăţ ii Administrativ 
Teritoriale Jude ţ ul Ialomi ţ a cu unit ăţ ile administrative teritoriale componente ale Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", in vederea particip ă tii la patrimoniul Asocia ţ iei, in 
calitate de membru asociat cu drepturi depline , prin HCJ Ialomi ţ a nr.105 din 11.06.2021. 

In etapa secmdar ă  a fast aprobat ă  asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul 
Ialomi ţ a cu unit ăţ ile administrative teritoriale componente ale operatorului S.C.ADI ECOO 
2009 SRL, in vederea particip ă rii la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat Cu drepturi 
depline, prin HCJ Ialomi ţ a nr.106 din 11.06.2021. 

Aderarea Jude ţ ului Ialomi ţ a la ADI „ECOO 2009", a creat un mediu favorabil asocierii 
altor UAT-uri din jude ţ . 

Astfel, mai multe unit ăţ i administrativ teritoriale i-au manifestat inten ţ ia de a deveni 
asociaţ i cu drepturi depline in cadrul celor dou ă  entit ăţ i jtu-idice, printre care si un num ă r de 7 
localit ăţ i (municipiul Urziceni ş i comunele Gura Ialomi ţ ei, Stelnica, Vl ă deni, S ă lcioara, 
Boră neş ti, B ă rbule ş ti). 

Prin aderarea unit ăţ ilor administrativ-teritoriale specificate mai sus la Asociaţ ia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009, Asociaţ ia îi va l ă rgi aria de operare, contribuind astfel 
la scopul comun al judetului Ialomita: respectatea principiilor ş i a obligaţ iilor din Planul 
Judeţ ean de Gestionare a De ş eurilor al jude ţ ului Ialomi ţ a, imbună tă tirea calit ăţ ii si accesului la 
infrastructura de salubrizare, prin asigurarea serviciilor de colectare/depozitare a deseurilor in 
toate zonele rurale din jude ţ ul Ialomi ţ a care, in prezent, nu beneficiaz ă  de aceste servicii. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem aprob ă rii plenului Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a urm ă toarele: 

Aprobarea asocierii Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomi ţa cu urm ă toarele 
Unit ăţ i Administrativ Teritoriale: municipiul Urziceni ş i comunele Gura Ialomi ţ ei, 
Stelnica, Vl ă deni, S ă lcioara, Bor ă neş ti, B ă rbule ş ti,  în vederea accept ă rii acestora, in 
calitate de membru asociat cu drepturi depline in cadrul Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitard „ECOO 2009". 
Aprobarea rnodific ă rii Statutului ADI „ECOO 2009", ca urmare a aprob ă rii aderă rii UAT-
urilor specificate mai sus la aceast ă  asociaţ ie de dezvoltare intercomunitar ă . 

Consilier, 
Gheorghe Manuela Elena 
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