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CONSILIUL JUDE Ţ EAjOR
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Siohozia Piata Revotutiei Nr.

PROTECT DE HOT:kRARE NR. 1
privind asocierea Judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu Judeful Galati, pun
Consiliul Judetean Galati, cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila şi cu Judetul C ălaraşi,
prin Consiliul Judetean Calara ş i, in vederea constituirii "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunirar ă
pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud judetele Galati,
Braila, Cal ăraşi şi Ialomita"
Consiliul Judetean Ialomi ţa,
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare
#07.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinand:
&.?4?
Raportul de specialitate m-.
.2022 al Direeţiei Coordonare Organizare;
Avizul ru-.
.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligatii şi incompatibilităţi;
Avizul nr.
.2022 al Comisiei economieo-financiare şi agricultură,
În confoimitateCu:
- prevederile art. 89, art 90, art. 91, art. 108 lit. d), art. 173, aim. (1), lit. b), c) şi e), aim. (7), lit. c),
art. 175din Ordonanta de Urgent ă, a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, CU modific ările
completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 Cu privire la asocial:EL şi fundatii, cut modific ările
completările ulterioare;
-prevederile Hot ărdrii Guvemului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a.
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitar ă cu object de activitate serviciile de utilit ăti
publice,
tn temeiul art. 196 aim. (1) lit a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific ările i completările ulterioare,

HOT Ă,RA` STE:
Art.1 Se aprob ă asocierea Judetului Jalonii ţa, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu Judetul Galati,
prin Consiliul Judetean Galati, cu Judetul Brdila, prin Consiliul Judetean Br ăila şi cu Judetul C ălăraşi,
prin Consiliul Judetean C ălăraşi, in vederea constituirii "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru
infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud judetele Galati, Braila, C ăldraşi
Ialomita".

Art.2 Se aprobd Actul Constitutiv i Statutul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru
infi-astructura de transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati, Braila, C ălăraşi
Ialomita", conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrant ă din prezenta hot ărdre.
Art.3(1) Sc aprobd contributia Judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita la patrimoniul
initial al "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de transport de interes strategic,
in zona de Est şi Sud judetele Galati, Braila, CAW* şi Ialomita", in cuantum de 250.000,00 teL
(2) Suma mentionată la alin.(1) vor fi asigurate din bugetul judetului Ialomita pe anul 2021.
Conalllut Judetean lalomita
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Art.4 Se stabileşte ca Judetul Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, s ă aib ă 2 (doi)
reprezentanti in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă
pentru infiastructura de transport de interes strategic, în zona de Est şi Sud — judetele Galati, Braila,
Calk.* şi Ialomita", şi anume:
- domnul Marian Pavel, Pre şedintele Consiliului Judetean Ialomita, cet ătean roman, născut la data
de , in localitatea , domiciliat în , posesor al
C.I. seria nr. , eliberat ă de , la data de , in calitate de
membru - reprezentant de drept;.
domnul Potor Alexandru-D ănut, administratond public al Judetului Ialomita, cet ătean romăn,
născut la data de , in localitatea domiciliat în
posesor al C.I. seria , nr. , eliberat ă de , la data de , in
calitate de membru.
Art.5(1) Se imputemice şte domnul Marian Pavel, Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita, s ă
semneze in numele şi pe seama Judetului Ialomita, toate documentele care decurg din procesul de
infiintare a "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastmetura de transport de interes
strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati, Br ăila, Călăraşi şi Ialomita", in conformitate cu
prevederile legate.
(2) Se acordă mandat special reprezentanfilor desemnati s ă voteze, in Adunarea General ă a
Asociaţilor şi in Consiliul Director, după caz, in toate problemele care, in conformitate cu prevederile
statutului, necesit ă acest mandat.
Art.6 Procedurile prev ăzute de lege pentru inregistrarea Actului Constitutiv i Statutului
"Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona
de Est şi Sud — judetele Galati, Braila, C ălăraşi şi Ialomita", la Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor de pe
lăngă Grefa Judec ătoriei Galati vor fi indeplinite de doamna Chiriac Elena Corina, consilier in cad.rul
aparatului de specialitate at Consiliului Jude ţean Galati.
Art.7 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hot ărare se comunic ă, spre
ducere la indeplinire, Pre şedintelui Consiliului Judetean Ialomita i administratorului public al judetului
Ialomita şi, spre ştiintă, Adunării Generale a "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru
infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Br ăila, Călăraşi
Ialomita", UAT-urilor mentionate la art.1), Directiei Buget Finan ţe, Directiei Coordonare Organizare,
Directiei Investitii şi Servicii Publice, Compartirnentului Coordonare Societ ăti, Servicii i Institutii
Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita şi Institutiei Prefectului Judetul Ialomita,
utTnand a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita Sectiunea "Monitorul Oficial al
Judetului".

PRESEDINTE
MA.RIAN PAVEL

AVIZAT,
Seeretarul general judefului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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la. Hotărarea CJ Ialomiţa nr.

Anexa nr.1
din
2022

ACT CONSTITUTIV

al
„Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pen tru infrastructura de
transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele
Braila, Ialomita i Calaraşi"
I. ASOCIATI:

1. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galati, cu
sediul in Municipiul Galati, Str. Eroilor, nr. 7, Judetul Galati, cod postal 800119, cod de
identificare fiscal ă 3127476, reprezentat ă legal de domnul Costel Fotea, in calitate de
Preşedinte al Consiliului Judetean Galati, imputemicit in acest scop prin Hot ărarea
Consiliului Judetean Galati nr.
din ...., identificat cu CI, seria ZL, nr. 364185, eliberat
de SPCJEP Galati la data de 26.01.2021, CNP 1741114220055,
,

2. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul WAIN, prin Consiliul Ju.detean Br ăila, cu
sediul in Municipiul Braila, Str. Piata Independentei, nr.1, Judetul Braila, cod postal 810210,
cod de identificare fiscal ă 4205491, reprezentat ă legal de domnul Chiriac Erancisk- Julian, in
caIitate de Preşedinte al Consiliului Judetean Braila, imputernicit in acest scop prin
Hotărarea Consiliului Judetean Braila nr.
din ...., identificat cu CI, seria XR, nr.
682847, eliberat de SPCJEP Braila la data de 10.02.2020, CNP 1751122090055.
3. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul Talomiţa, prin Consiliul Judetean Ialomita,
cu sediul in Municipiul Slobozia, Str. Revolutiei, nr. 1, Judetul Ialomita, cod postal 920032,
cod de identificare fiscal ă 4231776, reprezentată legal de domnul Pavel Marian, in calitate de
Presedinte al Consiliului Judetean Ialomi ţa, impMernicit in acest scop prin Hot ărarea
Consiliului Judetean Ialomita m.
din ...., identificat cu CI, seria SZ, nr.453177, eliberat
de SPCJEP Slobozia, la data de 27.05.2016, CNP 1750309212961.
4. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul C ălărasi, prin Consiliul Judetean C ălărasi,
cu sediul in Municipiul Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judetul Calarasi, cod postal
910010, cod de identificare fiscal ă 4294030, reprezentat ă legal de domnul Iliuţă Vasile, in
calitate de Presedinte al Consiliului Judetean C ălărasi, imputemicit in acest scop prin
Hoţărdrea Consiliului Judetean C ălărasi nr.
din ...., identificat cu CI, seria KL, nr.
602222, eliberat de SPCJEP Calarasi la data de 21.11.2019, CNP 1680504510056.
infiinteaz ă Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard pentru infrastructura de transport de
interes strategic, in zona de Est fi Sud judeţele Galaţi, Brăila, Ialontita
persoană juridică de drept privat si de utilitate public ă,in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenţă a Gavernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonantei Guvernului Rom ăniei nr. 26/2000 cu
privire la asociatii i fundatii, aprobat ă en modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
Cu modificările şi completările ulterioare.
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II. DENUMIREA ASOCIATIEI
Denumirea asociatiei este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
infrastructura de transport de interes strategic, 'in zona de Est şi Sud — judetele Galati,
Ialomita şi
(denumită in continuare Asociatie), conform dovezii
disponibilităţii denumirii nr. 194936 din 10.01.2022, eliberat ă de Serviciul Comunicare şi
Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justitiei.

III. SEDIUL
Sediul Asociatiei este situat in judetul Galati, municipiul Galati, Str. Domneasca nr.
91, Centul Multicultural „ Dunarea de Jos" — biroul operational nr. 2.

IV. DURATA $1 SCOPUL ASOCIATIEI
Asociatia este constituit ă pe perioadă nelimitată in timp, incepănd cu data inregistr ării
In Registrul asociatiilor şi fundatiilor afiat la grefa Judec ătoriei Galati.

SCOPUL ASOCIATIEI:
Asociatia s-a constituit in scopul planific ării, elaborării, coordonării, implementării de
proiecte de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi transport c ăi
ferate, pe raza de competent ă a unitătilor administrativ-teritoriale, printr-un mecanism de
finantare specific obiectivelor propuse, ce rezult ă din documentele programatice, existente la
nivel national, regional şi judetean.

V. OBIECTIVELE ASOCIERII
Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asoeiatii i şi exprimă vointa de a se asocia
in cadrul Asociatiei constituit ă in scopul organiz ării, reglement ării, finant ării, monitoriz ării şi
coordonării, pe raza de compete* a unit ăţilor administrativ-teritoriale membre, realizarea
unui plan de dezvoltare, a unor mecanisme de preg ătire şi executie a proieetelor de investitii
In infrastruetura de transport de interes strategic pentru dezvoltarea economic ă şi socială a
unitătilor administrativ-teritoriale din zona de Est şi Sud a Romăniei cc au ca destinafie:
a) asigurarea interconectivit ătii judetelor membre la o infrastructur ă de transport,
modemă (aerian, tinier, naval şi feroviar) prin asigurarea planific ării, pregătirii,
coordonării i implementării acestor proiecte;
b) pregătirea, acces area. resurselor financiare i implementarea obiectivului de investitii
cc vizeaz ă constivirea unui drum expres TransRegio Galati — Braila — Slobozia
Drajna — Chiciu — Autostrada A2;
c) simplificarea şi imbunătătirea cadrului administrativ, prin initierea de propuneri care
să vizeze dezvoltarea economic ă durabilă a judetelor componente;
d) incheierea de parteneriate şi acorduri de implementare pentru realizarea unor proieete
de investitii in infrastructura de transport cu institutii şi autorităti cu compete*
conferite de legislatia national ă in vigoare;
e) modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport rutier şi feroviar, aferente zonei;
f) dezvoltarea parteneriatului public-privat;
g) imbunătătirea calit ăţii vietii populaţiei;
h) coordonarea tuturor interventiilor care se vor fmanta prin intermediul Asociaţiei;
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i) sustinerea acces ării diverselor surse de finantare internaţională, respectiv a fondurilor
nerambursabile alocate in cadrul Programelor Operationale finanţate şi FESI, in cadrul
cărora administratiile publice / guvernamentale sunt eligibile ea solicitanti ai
finantărilor nerambursabile;
j) să constituie interfata pentru diseutii şi s ă fie tin partener activ pentru autorit ătile
administratiei publice locale de interes judetean, in ceea cc priveşte aspectele de
dezvoltarea infrastructurii de transport, in scopul de a sustine politicile şi acţiunile de
interes intercomunitar;
k) coordonarea şi acordarea de sprijin asoeiatilor şi beneficiarilor in vederea
implementării unui plan de aetiune, intr-o conceptie unitar ă şi corelată cu programele
de dezvoltare economico-social ă ale judetelor membre, de amenajare a teritoriului,
urbanism şi mediu;
1) pregătirea şi/sau implementarea proiectelor cc urmeaz ă a fi derulate prin intermediul
diferitelor PO sau alte surse de finanţare (buget de stat, alte fonduri publice);
m) realizarea monitoriz ării proiectelor finanţate.

VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI :
(1) Patrimoniul initial al Asociaţiei este in valoare total ă de 1.000.000,00 (un milion lei),
constituit din contributia in numerar a asociatilor, dup ă cum unnează:
Nr.
Crt.

ASOCIAŢI

Aport la
patrimoniul
asociatiei

(lei)
1
2
3
4

UAT JUDEŢUL GALATI
UAT JUDETUL BRAILA
UAT JUDETUL IALOMIŢA
UAT JUDEŢUL CALARASI

TOTAL

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00

(2) Asociatii vor putea da in folosintă gratuită Asociaţiei bunuri aflate in domeniul public sau
privat al unitătilor administrativ-teritoriale membre, specifieand: care sunt bunurile care se
dau in folosinţă gratuită Asociatiei, dac ă acestea apartin domeniului public sau privat, care
este terinenul pentra care sunt date in folosinţă, hotărarea autorit ătii deliberative a unităţii
administrativ-teritoriale membre prin care se aprob ă darea in folosintă a acestora.
(3) Sursele de venit ale Asociatiei sunt următoarele:
1. Sursele de venit ale Asociatiei sunt urm ătoarele:
a) contributia asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociaţilor şi
alte contributii de la bugetele locale;
b) dobAnzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;
c) donatii, sponsorizări sau legate;
d) venituri realizate din activit ăti economice directe;
e) finanfări externe;
f) alte contributii sau surse de finanţare, cu respectarea legislaţiei in vigoare.
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1 0 parte din veniturile obtinute vor fi utilizate pentru organizarea şi sustinerea
activitătilor desfăşurate de asociatie in concordant ă cu scopul i obiectivele acesteia.

VII. ORGANE
ASOCIATIEI

DE

CONDUCERE, ADMINISTRARE $1

CONTROL ALE

• Condueerea Asociatiei:
Adunarea generală este organul de conducere al Asociatiei, format din reprezentantii
asociatilor, deseinna ţi prin hotărare a autorit ătilor deliberative ale acestora. Sunt numi ţi in
ealitate de membri ai Adunării Generale:
- Domnul Costel Fotea, reprezentant al UAT JUDETUL GALATI;
- Domnul Francisk- Julian Chiriac, reprezentant at UAT JUDETUL BRAILA;
- Domnul Marian Pavel, reprezentant at UAT JUDETUL IALOMITA;
- Domnul Vasile Iliuţă, reprezentant al UAT JUDETUL CALARASI;
Doamna Camelia Epure, reprezentant al UAT JUDETUL GALATI;
- Domnul Dobre Ionut-Ciprian, reprezerttant al UAT JUDETUL BRAILA;
Dornnul Potor D ănut-Alexandru, reprezentant al UAT JUDETUL IALOMITA;
Doamna Petu Simona, reprezentant at UAT JLTDETUL CALARAI.

• Administrarea Asociatiel:
1. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asocia ţiei, format din
Preşedintele Asociatiei si inc ă 4 (patru) membri numiti de Adunarea Genera16, pe o perioada
de 4 (patru) ani. Componenta Consiliului Director va asigura c ăt mai bine reprezentativitatea
în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asocia ţiei.
2. Preşedintele Asociatiei este şi presedinte al Consilului Director.
Preşedintele Consiliului Director este desemnat

Sunt nurniti in calitate de membri ai Consiliului Director:

I. Domnul FOTEA COSTEL, cet ătenie rom ănă, data nasterii 14.11.1974, cu domiciliul în
judetul Galati, municipiul Galati, str. Traian, nr. 267, titular CI, seria ZL, nr. 364185,
eliberată de SPCJEP Galati la data de 26.01.2021 - Membru
2. Domnul CHIRIAC FRANCISK-IULIAN, cet ăţenie romănd, data naşterii 22.11.1975, cu
domiciliul in judetul Brăila, municipiul Braila, bd. Dorobantilor nr. 470, titular CI, seria XR,
nr. 682847eliberat ă de SPCJEP Brăila la data de 10.02.2020 - Membru
3. Dornnul PAVEL MARIAN, cetătenie rom ănă, data naşterii 09.03.1975, cu domiciliul in
judetul Ialomita, municipiul Slobozia, str. Miron Costin , nr.4 , titular CI, seria SZ,
nr.453177, eliberat de SPCJEP Slobozia, la data de 27.05.2016,. - Membru
4. Domnul ILIUTA VASILE, cetătenie romănă, data naşterii 04.05.1968, cu domiciliul in
judetul C ălărasi, municipiul Călăraşi, str. Bucuresti, nr. 179, titular CI, seria KL, nr. 602222,
eliberat de SPCJEP Calarasi la data de 21.11.2019 - Membru
, cu domiciliul in judetul
5.
, eetătenie rom ănă, data naşterii
municipiul
, str.
titular CI, seria
, nr
eliberată de SPCJEP
Membru.
, la data de
,

• Controlul Financiar al Asoeiatiei
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Controlul financial- intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea
General ă, pentm o perioad ă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.
Cenzorul Asociatiei este doamna D ănăilă Angelica, cet ăttnie română, data naşterii
27,08.1974, cu. domiciliul in judetul Galati, municipiul Galati, str. Petru Rare ş , nr. 7, bloc B3,
SC. 7, et. 4. ap. 70, titular CI, seria GL, nr, 963599, eliberat ă de SPCJEP Galati, la data de
27.08,2014.
VIII. imputernicire:
Pentru desfăş urarea procedurilor de inregistrare a documentelor emise de Adunarea
General ă se imputernice şte doamna Chiriac Elena Corina, cet ătenie romană, data naşterii
25,11.1978, cu domiciliul înjudeţul Galati, municipiul Galati, str.Strungarilor nr. 5, bloc Ul,
sc.3, et. 2, ap. 51, titular CI, seria ZL, nr. 175793, eliberat ă de SPCJEP Galati la data de
05.12.2017
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in 8 (opt) exemplare originale, ate un
exemplar pentru fiecare asociat, unul pentru Asociatie, unul pentru notar/avocat şi două
exemplare pentru Judec ătoria Galaţi, astăzi, la data autentific ării.

ASOCIAŢI
1. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul GALATI, prin Consiliul Judetean
Galati, cu sediul in Municipiul Galati, Str. Eroilor, m-. 7, Judetul Galati, reprezentat ă
legal prin domnul Costel Fotea, av ănd functia de Preşedinte al Consiliului Judetean

2. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul BRAILA, prin Consiliul Judettan
Braila, cu sediul in Municipiul Braila, Str. Piata Independentei, nr.1, Jude ţul
cod poştal 810210, reprezentat ă legal prin domnul Chiriac Francisk-Iulian, avand
functia de Pre şedinte al Consiliului Judetean Br ăila.

3. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul IALOMIŢA, prin Consiliul Judetean
Ialomita, cu sediul in Municipiul Slobozia, Str. Revolutiei, nr.1, Judetul Ialomita, cod
poştal 920032, reprezentat ă legal prin domnul Marian Pavel, avand functia de
Preşedinte al Consiliului Tudetean Ialomita.

4. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul CALĂRAŞI, prin Consiliul Judetean
Calk*, cu sediul in Municipiul Ca,larasi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judetul
Calarasi, cod po ştal 910010, reprezentat ă legal prin domnul Vasile Iliuţă, avănd
functia de Pre şedinte at Consiliului Judetean C ălăraşi.
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la Hotărărea CJ Ialornita nr.

Anexa nr.2
din
2022

STATUTUL
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari pentru infrastructura de
transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati,
Ialomita
ASOCIAŢI:
1. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, cu
sediul in Municipiul Galati, Str. Eroilor, nr. 7, Judetul Galati, cod postal 800119, cod de
identificare fiscal ă 3127476, reprezentat ă legal de domnul Costel Fotea, in calitate de
Preşedinte al Consiliului Judetean Galati, imputernicit in acest scop prin Hot ărărea
Consiliului Judetean Galati nr.
din ...., identificat cu CI, seria ZL, nr. 364185, eliberat
de SPCJEP Galati la data de 26.01.2021, CNP 1741114220055,

2. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Br ăila, cu
sediul in Municipiul Brăila, Str. Piata Independentei, nr.1, Judetul Br ăila, cod postal 810210,
cod de identificare fiscal ă 4205491, reprezentat ă legal de domnul Chiriac Francisk-hilian, in
calitate de Pre şedinte al Consiliului Judetean Br ăila, imputernicit in acest scop prin
Hotărărea Consiliului Judetean Br ăila nr.
din ...., identificat cu CI, seria XR, nr.
682847, eliberat de SPCJEP Braila la data de 10.02.2020, CNP 1751122090055,

3. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul Ialomiţa prin Consiliul Judetean Ialomi ţa,
,

en sediul in Municipiul Slob ozia, Str. Revolutiei, nr.1, Judetul Ialomita, cod postal 920032,
cod de identificare fiscal ă 4231776, reprezentat ă legal de domnul Pavel Marian, in ealitate de
Preşedinte al Consiliului Judetean Ialomirta, imputemicit în acest scop prin Hot ărărea
Consiliului Judetean Ialomita nr.
din ...., identificat cu CI, seria SZ, nr.453177, eliberat
de SPCJEP Slobozia, la data de 27.05.2016, CNP 1750309212961,

4. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul C ălărasi, prin Consiliul Judetean Mgr*,
Cu sediul in Municipiul Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Jude ţul Calarasi, cod postal
910010, cod de identificare fiscal ă 4294030, reprezentat ă legal de domnul Iliută Vasile, în
calitate de Pre şedinte al Consiliului Judetean C ălăraşi, imputernicit in acest scop prin
Hotărărea Consiliului Judetean C ălăraşi nr.
din ...., identificat Cu CI, seria KL, nr.
602222, eliberat de SPCJEP Calarasi la data de 21.11.2019, CNP 1680504510056.

denumită in continuare colectiv „asociati" $ individual „asociatul",
Ne exprim ăm vain (a de a coopera Si de a ne asocia, in conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul adtninistrativ
republicată, cu modific ările şi completările ulterioare i ale Ordonanţei Guvernului nr.
2672000 cu privire Ia asociaţii fundaţii, aprobată cu modific ări .şi completări prin
Legea nr. 24672005,cu modific ările vi coinpletările ulterloare în cadrul ASOCL4TIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR Ă PENTRU INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, IN ZONA DE EST SUD — JUDETELE
GALATI, BRAILA, IALOMITA CALIRA.
Ş7 (denumită in cele cc urmează
1

Asociafie), persoan ă juridica de drept pr/vat, şi de utilitate publica, in scopul i avand
obiectivele prevazute la art. 4 i 5 din prezentul statut.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ASOCIATIEI
ART, I DENUMIREA ASOCIATIEI
a) Denumirea asociaţiei este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarii pentru
infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud — judetele
Galati, Braila, Ialotnita i Călara.si, conform dovezii disponibilitătii denumirii nr.
194936 din 10.01.2022, eliberat ă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din
cadrul Ministerului Justi ţiei.
b) Această denumire „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de
transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judeţele Galaţi, Brăila, Ialomiţa
şi Călăraşi" va fi menţionată in toate inscrisurile emise de Asociatie.
c) Asociaţia va avea ştampilă, siglă i insemne proprii, care se vor stabili ulterior prin
Regulamentul de Organizare si Functionare at Asociatiei.
ART. 2 SEDIUL ASOCIATIEI
a) Sediul Asociatiei se afl ă situat in municipiul Galati, Str. Domneasc ă, rn-. 91, Centrul
Multicultural Dunărea de Jos, judetul Galati — biroul operational nr. 2.
b) Sediul Asociatiei va putea fi mutat in once alt Joe aflat pe raza unit ăţilor
administrativ- teritoria1e membre, in baza unei decizii a Consiliului Director, conform
prezentului statut.
ART. 3 D (IRATA DE FUNCTIONARE
Asociaţia este constituit ă pe perioadă nelimitată in timp, incep ănd cu data inregistr ării
in Registrul asociatiilor şi ffindatiilor aflat la grefa Judec ătoriei Galati.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
ART. 4 SCOPUL ASOCL4TIEI
1) Asociaţia s-a constituit în seopul planificării, elaborării, coordonării, itnplementării
de pro iecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi
transport eăi ferate, pe raza de compete* a unitărilor administrativ-teritoriale,
printr-un mecanism de finamare specific objective/or propuse, ee rezult ă din
documentele programatice, existente nivel national, regional si judefean.
2) Asociatii declară că interesul comun cc stă la baza constituirii Asocia ţiei este interesul
general al locuitorilor de pe raza unit ăţilor administrativ-teritoriale membre, pentni o
dezvoltare durabil ă economică, precum şi creşterea capacit ătii de atragere a fondurilor
pentru finan ţarea investitiilor necesare in dezvoltarea infrastructurii de transport de
interes strategic din zona de Est şi Sud a Romăniei, imbunătăţind calitatea vietii
locuitorilor.
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ART. 5 OBIECT1VELE ASOCIATIEI
Obiectivele Asociatiei corespund scopului s ău de organizare, reglementare, finantare,
monitorizare şi coordonare, pe raza de competent ă a unitătilor adininistrativ-teritoriale
membre, procesului de realizare a unui plan de dezvoltare, a unor mecanisme de preg ătire si
executie a proiectelor de investitii in infrastructura de transport de interes strategic pentru
dezvoltarea economic ă i socială a unitătilor administrativ-teritoriale din zona de Est si Sud a
Romaniei cc an ea destinatie:
a) asigurarea interconeetivit ătii judetelor membre la o infrastructur ă de transport,
modernă (aerian, ruder, naval şi feroviar) prin asigurarea planifîc ării, pregătirii,
coordonării i implement ării acestor proiecte;
b) pregătirea, accesarea resurselor financiare şi implementarea obiectivului de investitii
cc vizeaz ă construirea unui drum expres TransRegio Galati — Braila — Slobozia
Drajna — Chiciu — Autostrada A2;
c) simplificarea si imbunătătirea cadrului administrativ, prin initierea de propuneri care
să vizeze dezvoltarea economic ă durabilă a judetelor componente;
d) incheierea de parteneriate si acorduri de implementare pentru realizarea unor proiecte
de investitii in infrastructura de transport cu institu ţii i autorităti cu compete*
conferite de legislatia national ă in vigoare;
e) modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport rutier i feroviar, aferente zonei;
f) dezvoltarea parteneriatului public-privat;
g) imbunătătirea eaHtăţii viefii populatiei;
h) coordonarea tuturor interventiilor care se vor finanţa prin intermediul Asociatiei;
i) susţinerea acces ării diverselor surse de finantare international ă, respectiv a fondurilor
nerambursabile alocate in cadrul Programelor Operationale finantate i FESI, in cadrul
cărora administratiile publice / guvernamentale sunt eligibile ea solicitanti ai
finantărilor nerambursabile;
constitüië interfata pentru discutii i să fie un partener activ pentru autorit ătile
j)
administratiei publice locale de interes jude ţean, in ceea cc prive şte aspectele de
dezvoltarea infrastructurii de transport, in scopul de a sustine politicile si actiunile de
interes intercomunitar;
k) coordonarea şi acordarea de sprijin asociatilor i beneficiarilor in vederea
implementării unui plan de actiune, intr-o concep ţie unitară şi corelată cu programele
de dezvoltare econornico-social ă ale judetelor membre, de amenajare a teritoriului,
urbanism şi mediu;
1) preg ătirea şi/sau implementarea proiectelor cc urmeaz ă a fi derulate prin intermediul
diferitelor PO sau alte surse de finantare (buget de stat, alte fonduri publice);
m) realizarea monitoriz ării proiectelor finan ţate.
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CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIATIEI
ART. 6 PATRIMONIUL ASOCIATIEI
a) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare şi functionare, precum şi desfăşurării
activitătilor proprii.
b) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.000.000 lei (un milion lei), constituit din
contributia în numerar a asociatilor, dup ă cum unnează :
contributia in numerar a asociatilor, dup ă cum urmează:
ASOCIATI

Nr.
Crt.

1
2
3
4

UAT JUDETUL GALATI
UAT JUDETUL BRAILA
UAT JUDETUL IALOMITA
UAT JUDETUL CALARAŞ I

TOTAL

Aport la
patrimoniul
asociatiel
(lei)
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00

(2) Asociatii vor putea da in folosintă gratuită Asociatiei bunuri aflate in domeniul public sau
privat al unitătilor administrativ-teritoriale membre, specific ănd: care sunt bunurile care se
dau in folosintă gratuită Asociatiei, dac ă acestea apart-in domeniului public sau privat, care
este termenul pentru care sunt date in folosinţă, hotărkea autorit ătii deliberative a unitătii
administrativ-teritoriale membre prin care se aprob ă darea in folosintă a acestora.
(3) Patrimoniul Asociatiei poate fi majorat prin apart in numerar sau in natură, provenind de
la asociat sau de la terte persoane fizice sau juridice, române sau str ăine, cu granturi, finant ări
nerambursabile din fonduri publice sau private, cotizatii, donatii sau sponsoriz ări etc.
(4) Intregul patrimoniu va fi evidenţiat şi p5strat in conformitate cu legisla ţia romănă in
materie i va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asocia ţiei.
(5) Sursele de venit ale Asociatiei sunt urm ătoarele:
ART. 7 SURSELE DE VENIT ALE ASOCL4TIEI
(1) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele
a) contributia asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor
alte contributii de la bugetele locale;
b) dobdnzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condiţiile legii;
c) donatii, sponsoriz ări sau legate;
d) venituri realizate din activităti economice directe;
e) finanfări exteme,
f) alte contributii sau surse de finantare, cu respectarea legislatiei in vigoare.
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(2) 0 parte din veniturile obţinute vor fi utilizate pentru organizarea şi susţinerea activit ăţilor
desfăşurate de asociaţie in concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia.
ART.8 Asociatia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile fmanciare Sc
intocmesc in conformitate cu legisla ţia in vigoare.

CAPITOLUL IV
ASOCIATII
ART. 9 DREPTURILE ASOCIATILOR
a) să aleagă i să fie aleşi in organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii
lor in aceste organe;
b) să participe la luarea hot ărfirilor in cadrul Asociaţiei, conform prevederilor
prezentului statut;
c) să fie consultaţi in toate problemele de interes pentru Asociaţie;
d) să- şi exprime liber punctul de vedere Cu privire la once problemă de interes
pentru Asociaţie;
e) să propună Asociaţiei organizarea diverselor manifest ări, precum şi proiecte de
hotărki ce concord ă cu scopul i obiectivele Asociaţiei;
f) să primească, la. cerere, toate infonnaţiile disponibile care privese activitatea
Asociaţiei.

ART. 10 OBLIGATHLE ASOCIATILOR
a) să respecte statutul, actul constitutiv i hotărarile organe1or de conducere ale
Asociaţiei;
b) să răspundă solieitărilor Asociaţiei şi să participe la once acţiuni intreprinse de
aceasta;
c)

achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi leau asumat;

d) să promoveze i să participe activ la acţiunile desfaşurate de Asociaţie;
e) s ă desemneze membri in organele de conducere ale Asociatiei;
s ă nu aducă prejudicii Asociaţiei.

ART. 11 DOILINDIREA ŞI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT
1 Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul majorit ăţii asociaţilor şi cu incheierea
unui act adiţional la prezentul statut. Once unitate administrativ-teritorial ă care devine
membru al Asociatiei accept ă in totalitate prevederile prezentului statut.
2. Calitatea de asociat inceteaz ă în cazul retragerii sau excluderii din Asociatie, conform
prevederitor prezentului articol.
3. Retragerea din Asociaţie va fi notificat ă, in prealabil, preşedintelui Asociaţiei şi
celorlalţi asociati. Retragerea din asociaţie nu trebuie să aducă prejudicii asupra
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funcţionării Asociaţiei şi a beneficiarilor potential" Pre şedintele Asociaţiei va
convoca Adunarea General ă a Asociaţiei in eel mult 30 de zile de la data primirii unei
astfel de notific ări, pentru a se lua act de renun ţarea la calitatea de membru.
4. ADUNAREA GENERAL Ă poate hotări excluderea unui rnembra din Asociaţie, in
situaţia in care prin acţiunile sale sau prin neindeplinirea obligaţiilor legale/statutare
aduce prejudicii Asociaţiei.
5. Once asociat care se retrage sau este exclus din Asocia ţie este obligat s ă plăteasc ă
sumele corespunz ătoare investiţiilorşi/sau a serviciilor de care a beneficiat în perioada
in care a fost membru al Asociaţiei.

CAPITOLUL V
ORGANELE ASOCIATIEI
ART. 12 Organele Asociaţiei sunt:
a) ADUNAREA GENERAL Ă CONSILIUL DIRECTOR
c) CENZOR

organism de conducere a Asocia ţiei.
organism de administrare a Asocia ţiei.
organ de control fmanciar alAsociaţiei.

ADUNAREA GENE1?ALA A ASOCIATIEI
ART. 13
1. ADUNAREA GENERAL Ă este organul de conducere al Asocia ţiei, format din
totalitatea reprezentan ţilor asociaţilor desemnaţi prin hot ărăre a autorit ăţilor
deliberative ale acestora.
2. ADUNAREA GENERAL Ă alege dintre membrii s ăi Preşedintele Asociaţiei, care are
atribuţiile prevăzute in prezentul statut şi care reprezint ă Asociaţia in raporturile Cu
terţii, cu excepţia situaţillor in care se prevede expres altfel.
3. Fiecare asociat va fi reprezentat prin doi membri i va depune toate diligenţele pentru
a-şi asigura reprezentarea permanent ă in cadrul ADUNĂRII GENERALE a Asociaţiei.
4. Se stabileşte ca &care Asociat s ă fie reprezentat in ADUNAREA GENERALA, de
Preşedintele Consiliului Judeţean, in calitate de reprezentant de drept, şi o persoană
desemnată prin hotătiri ale consiliilor jude ţene. Mandatul reprezenta ţilor este valabil
de la data numirii acestora p ănă la data revoc ării/inlocuirii lor, prin hot ărărea
autorităţilor deliberative ale unit ăţilor administrativ-teritoriale membre.
5. Hotărările de numire/revocare/inlocuire a reprezentan ţilor in ADUNAREA
GENERAL Ă von fi transmise, in copie, asocia ţilor şi Preşedintelui Asociaţiei, in
termer' de 3 (trei) zile lucr ăto are de la data adopt ării lor.
6. Sunt numiţi in calitate de membri ai Adun ării Generale:
• Domnul Costel Fotea, reprezentant al UAT JUDETUL GALATI;
• Domnul Francisklulian Chiriac, reprezentant at UAT JUDETUL BRAILA;
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• Domnul Marian Pavel, reprezentant al UAT JUDETUL IALOMITA;
• Domnul Vasile Iliută, reprezentant al UAT JUDETUL CĂLĂRAŞI;
• Doarnna Camelia Epure, reprezentant al UAT JUDETUL GALATI;
• Domnul Dobre Ionat-Ciprian, reprezentant al UAT JUDETUL BRAILA;
• Domnul Potor D ănut-Alexandru, reprezentant al UAT JUDETUL IALOMITA;
• Domnul Petu Simona, reprezentant al UAT JUDETUL CĂ LĂRAŞI.
7. ADUNAREA GENERAL Ă poate infiinţa tin aparat tehnic finanţat din resursele
Asociatiei.

ART. 14
1. ADUNAREA GENERAL Ă a Asociatiei indepline şte atributiile care îi revin conform
art. 21 aim. (2) din Ordonanta (iuvernialui nr. 26/2000, aprobat ă Cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modific ările şi completările ulterioare, precum
şi atributiile speciale prev ăzute de prezentul statut, conform mandatului incredinţat de
către asociaţi.
2. Principalele atribuţii ale ADUNĂRII GENERALE a Asociatiei sunt:
a) stabilirea obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei pentru exercitiul financiar incheiat
şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentra următoral
exercitiu financiar;
c) aprobarea organigramei si a politicii de personal a Asociatiei, precum şi
aprob area constituirii, atributiilor, function ăriisi organizării compartimentului
tehnic al Asociaţiei;
d) alegerea si revocarea membrilor CONSILIULUI DIRECTOR;
e) alegerea şi revocarea CENZORULUI;
f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
dizolvarea şi lichidarea Asociatiei, precum i stabilirea destinatiei bunurilor
rămase dup ă lichidare;
h) acordarea desc ărcării de gestiune a membrilor CONSILIULUI DIRECTOR pentru
perioada incheiat ă, pe baza raportului de activitate prezentat ADUNĂRII
GENERALE de CONSILIUL DIRECTOR;
i) este informată de activitatea Asociatiei, prin rapoatte de activitate prezentate in
cadrul ş edinţelor AGA;
j) aprob area primirii de noi membri in Asociatie, a retragerii i excluderii unor
mernbri din Aso ci atie;
k) aprob area cotizatiei anuale;

I) adoptă mice altă hotărare care, conform Statutului i Actului Constitutiv sunt de
competenţa exclusivă a ADUNĂRII GENERALE si exercită once alte atributii
prevăzute de lege.
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3.ADUNAREA GENERAIdi a Asociatiei adoptă, de asemenea, once hotărdre
exercitarea drepturilor speciale de informare şi de control asupra Asociatiei.

ART. 15
Reprezentantii asociatilor in ADUNAREA GENERALA - a Asociatiei sunt responsabili
pentru activitatea lor, îu conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 16
1. ADUNAREA GENERAL Ă a Asociatiei va fi convocat ă, eel putin 1 (una) dat ă pe an
sau on de eke on este necesar, de către Pre şedintele Asociaţiei.
2. Convocarea va fi transmis ă prin scrisoare, fax San e-mail cu eel putin 2 (două) zile
luerătoare inainte de data şedintei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale
şedinţei. $edintele Adun ării Generale pot avea be şi prin mijloace electronice de
comunicare directă la distanţă, jar hotăririle Adunării Generale pot fi semnate de
membri inelusiv cu semn ătură electronică extins ă/calificată.

3. in funcţie de problemele inscrise pe ordinea de zi a şedintei, convocarea va fi trimis ă
numai reprezentantilor asocia ţilor care au dreptul să participe şi să voteze eu privire
la luarea respectivelor hot ărări conform prevederilor prezentalui statut.
4. $edinţele ADUNIRTI GENERALE a Asociatiei vor fi conduse de Preşedintele
Asociatiei sau, in absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, imputemicit ă
in acest seop.
5. ADUNAREA GENERAL Ă a Asociatiei vii alege un secretar care va redacta procesulverbal al şedinţei.
6. Hotărdrea i procesul-verbal stint semnate de preşedinte şi de secretar. 0 eopie a
hotărdrii i procesului-verbal vor fi transmise, in termen de maximum 5 (einei) zile
lucrătoare de la data şedintei, fiecărui asociat.
7. Hotărarile ADUNA -RII GENERALE a Asociatiei se consemneaz ă intr-un registru
special, care se p ăstreaz ă la sediul Asociaţiei.

8. in cazuri deosebite, şedintele ADUNĂRII GENERALE se pot organiza la solicitarea
preşedintelui, prin procedur ă scris ă. Acordul asociatilor privind adoptarea hot ărarilor
prin procedura scris ă se transmite de către ace ştia, in format electronic şi pe fax, pe
adresa asociaţiei.

ART.17
1. Fiecare asociat, prin reprezentantii s ăi, are drept de vot in ADUNAREA GENERALA - a
Asociatiei.
2. Pentru luarea hot ărărilor in cadrul sedintei ADUNARII GENERALE au dreptul de a
participa şi de a vota doar reprezentan ţii asociatilor.
3. Cvorumul obligatoriu la oricare eonvocare este de cloud treimi din numărul total al
membrilor.
4. Pentru a ft valabile, hot ărdrile Adunării Generale a Asociatiei adoptate in exereitarea
atribuţiilor se iau în prezenta a cloud treimi din numărul asociatilor i cu majoritatea
simplă a voturilor membrilor Adunării Generale prezenti.
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Pentru a fi valabile , hotărarile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate in exercitarea
atribuţiilor prev ăzute la art.14, lit.f) şi g) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al
taturor asociaţilor, evorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.
În oricare din situaţiile prevăzute mai sus, dacă o hotărare a Adunării Generale a
Asociaţiei priveşte in mod direct serviciul sau bunurile care apar ţin unui anumit
asociat, nicio hot ărare nu poate fi luat ă fără votul favorabil at reprezentantului
acestuia.
Hotărarile Adunării Generale a Asociaţiei mate in exercitarea atribuţiilor prevăzute la
art. 14, lit. f) ş i g) nu pot fi votate de reprezentan ţii asociaţilor in Adunarea General ă a
Asociaţiei decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin
hotărarea autorit ăţii deliberative a asociatului al dui reprezentant este.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Adunarea General ă a
Asociaţiei se convoac ă pentru o dată ulterioară, care nu pate ft mai tarziu de 15 zile
calendaristice de la data stabilit ă pentru prima convocare, jar, la a doua convocare,
Adunarea GeneraPA a Asocia ţiei este valabil intrunit ă indiferent de num ărul de
membri prezenţi, tar hotărarile se iau cu majoritatea voturilor membrilor Adun ării
Generale, prezenţi.
În cazul in care un reprezentant at unai asociat nu poate participa la ş edinţa unei
Adunări Generale a Asociaţiei la care a fost convocat acesta poate ft inlocuit de un
alt reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop.
Hotărarile se consider ă aprobate in procedura scris ă, dacă acordul este dat de
majoritatea asociatilor, in termen de 1 zi lucr ătoare de la data primirii propunerii de
hotărare. in textul fiec ărei hotărari adoptate prin procedur ă scrisă, se specific ă
modalitatea de adoptare a acesteia. Dac ă in termen de 2 zile nu se r ăspunde, de şi email-ul a fost confirmat, hot ărarea se consider ă acceptat ă tacit. Hotărarile adoptate ln
procedura scris ă se comunică de către secretarul de şedinţă, in decurs de 5 zile
luerătoare de la data adopt ării acestora, membrilor asociaţi.
In canal şedinţelor Adunării Generale care se vor desfăşura in format online / mixt,
hotărarile se consider ă aprobate, in mod similar cu procedura de aprobare aferent ă
şedinţelor desfăşurate in format fizic.
ART.18
1. Asociatul care se consider ă vătămat intr-un drept al s ău on intr-un interes legitim
printr-o hotărare a ADUNĂRII GENERALE a Asociaţiei, poate iniţia acţiune in
justiţie, conform prevederilor legale in vigoare.
2. Hotărarile luate de ADUNAREA GENERAL Ă in limitele legii, ale Actului
Constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu
au luat parte la ADUNAREA GENERAL Ă sau au votat impotrivă.

CONSILIUL DIRECTOR
ART. 19
1. CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv de conducere at Asocia ţiei, format
din Preşedintele Asociaţiei i incă 4 (patru) membri numi ţi de unitdjiie
administrativ teritoriale membre, pe o perioada de 4 (patru) ant. Componen ţa
CONSILIULUI DIRECTOR va asigura eat mai bine reprezentativitatea in cadrul
-
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acestui organ a tuturor membrilor Asocia ţiei, utilizănd principiul reprezentării prin
rotatie, dac ă este cazul.
2. Preş edintele Consiliului Director este desemnat
3. Sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului Director:
1. Donmul FOTEA COSTEL, cet ătenie romând, data naşterii 14.11.1974, cu
domiciliul in judetul Galati, municipiul Galati, str. Traian, rir. 267, titular CI, seria
ZL, nr. 364185, eliberată de SPCJEP Galati la data de 26.01.2021 - Membru
2. Domnul CHIRIAC FRANCISK-IULIAN, cet ătenie romănă, data naşterii
22.11.1975, cu domiciliul in judetul Brăila, municipiul Brăila, bd. Dorobantilor nr,
470, titular CI, seria XR, nr. 682847eliberat ă de SPCJEP Br ăila la data de 10.02.2020

Membru
3. Domnul PAVEL MARIAN, cetăţenie romănă, data naşterii 09.03.1975, cu
domiciliul in judetul Ialomita, municipiul Slobozia, str. Miron Costin , nr.4 , titular
CI, seria SZ, nr.453177, eliberat de SPCTEP Slobozia, la data de 27.05.2016,. -

Membru
4. Domnul ILIUŢĂ VASILE, cetkenie roman ă, data naşterii 04.05.1968, cu
domiciliul in judetul Calăraşi, municipiul Călăraşi, str. Bucuresti, nr. 179, titular CI,
seria KL, nr, 602222, eliberat de SPCJEP Calarasi la data de 21.11,2019 - Membru
, cetătenie romănă, data naşterii
, cu domiciliul hi
5.
,
titular
CI, seria
judetul
, mtmicipiul
, str.
nr•
, eliberat ă de SPCJEP
, la data de
Membru.
nr.
4. Membrii CONSILIULUI DIRECTOR sunt răspunzători pentru activitatea lor in
conformitate cu legislaţia in vigo are.
5. Preşedintele Asociatiei este i Preşedinte al Consiliului Director.
ART. 20
1. CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea in executare a hotărărilor ADUNĂRII
GENERALE a Asociatiei i exercită atributfile prev ăzute de prezentul Statut şi cele
ce îi vor fi delegate de ADUNAREA GENERAL Ă.
2. CONSILIUL DIRECTOR exercit ă următoarele atributii privind activitatea proprie a
Asociatiei:
a) prezintă AD(JNARII GENERALE raportul de activitate pe perioada anterioar ă,
execuţia bugetului de venituri i cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului
de venituri i cheltuieli al exercitiului financiar viitor şi proiectul programelor
Asociatiei;
b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urm ător, care se va include in proiectul
de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare ADUNĂRII GENERALE;
c) poate imputemici una sau mai multe persoane cu functii executive, care nu au
calitatea de asociat, pentru a exercita o parte din atributii;
d) angajează personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu
respectarea politicii de personal aprob ate de ADUNAREA GENERAL Ă şi ţinănd
cont de bugetul aprobat de ADUNAREA GENERAL Ă;

10

e) stabileşte lista proiectelor prioritare de investitii in infrastructura de transport de
interes strategic pentru membrii Asociaţiei, la nivel zonal sau regional,
f) incheie actele juridice in nume propriu;

g) in relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către ace ştia la
bugetul Asociatieişi deci de măsurile care urineaz ă să fie luate impotriva
asociaţilor care nu şi-au achitat eotizatia datorat ă;
h) stabileşte Regulamentul Intern de Organizare şi Functionare;
i) indeplineşte orice alte atributii prev ăzute in Statut sau stabilite de ADUNAREA
GENERALĂ.
ART. 21
1. CONSILIUL DIRECTOR se intruneşte in şedinte, on de ate on este nevoie, la
convocarea Pre şedintelui Asociatiei.
2. Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR se iau in prezenta şi cu votul a eel putin
jumătate plus unu din număral membrilor CONSILIULUI DIRECTOR.
3. Secretariatul şedintei CONSILIULUI DIRECTOR este asigurat de o persoană
desemnată in acest scop din cadrul Asociatiei, care va redacta procesul-verbal al
şedinţei. Procesele-verbale se semneaz ă de toţi membrii CONSILIULUI DIRECTOR
prezenti.

4. in exercitarea atributiilor CONSILIUL DIRECTOR emite decizii. Deciziile
CONSILIULUI DIRECTOR se semneaz ă de Preşedinte şi se consemneaz ă in
registrul special, care se păstreaz ă la sediul Asociaţiei.
APARATUL TEHNIC
ART.22
1. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate constitui un aparat
tehnic propriu.
2. Aparatul tehnic va fi condus de un DIRECTOR al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru infiustructura de transport de interes strategic, in zona de Est
şi Sud a Romăniei, numit de CONSILIUL DIRECTOR. Membrii aparatului tehnic
vor avea statutul de salariati ai Asociatiei.

3. La calculul cuantamului propus al cotizatiei anuale, CONSILIUL DIRECTOR va lua
in considerare sumele necesare pentru aeoperirea cheltuielilor de functionare a
aparatului tehnic al Asociatiei.
4. Din compartimentul tehnic va face parte personal cu experient ă profesională
pregătire necesar ă atingerii obiectivelor Asociatiei.

CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIATIEI
ART. 23
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor, numit de ADUNAREA
GENERAL Ă pentra o perioad ă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

a) Membrii CONSILIULUI DIRECTOR nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie s ă fie
contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.
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b) Cenzouli are următoarele atribuţil:

- Verified modul in care este administrat patrimoniul Asocia ţiei;
intocmeşte rapoarte i le prezintă ADUNA -RII GENERALE;
Poate participa la ş edinţele CONSILIULUI DIRECTOR, fat% drept de vot;
- indeplineşte orice alte atribuţii prevdzute in Statut sau stabilite de ADUNAREA
GENERAL Ă.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA syI LICHIDAREA
DIZOLVAREA
ART. 24
Asociaţia se dizolvd:

a) de drept;
b) prin hotărdre judecătorească,
c) prin hotărdreaADUNĂRU GENERALE.
ART. 25
1. Asociaţia se dizolvg de drept prin:
a) realizarea sau, dup ă caz, imposibilitatea realiz ării scopului pentru care a fost
constituitd, dacă în tennen de 4 ani de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui seop;
b) imposibilitatea constituirii ADUN ĂRII GENERALE sau a CONSILIULUI
DIRECTOR in conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă aceastd situaţie durează
mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, ADUNAREA GENERAL Ă
sau, dupsă caz, CONSILIUL DIRECTOR trebuia să se constituie;
c) reducerea nurnărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dac ă acesta nu a fost
completat timp de 3 luni.
2. Constatarea dizolvdrii se realizează prin hotărdrea judec ătoriei in a cărei eircumscriptie
se allă sediul Asociaţlei, la cererea oricdrei persoane interesate.
ART.26
1. Asociaţia se dizolvd prin hot ărdre judec ătoreaseă, la cererea oriedrel persoane
interesate:
a) cdnd scopul sau activitatea Asocia ţlei a devenit ilicit ă sau contrară ordinii
publice;
b) când realizarea scopului este urm ăritd prin mijloace ilicite sau contrare ordinli
publice;

e) and asociaţia urmgreşte un alt scop decdt eel pentru care s-a constituit;
d) eănd asociaţia a devenit insolvabil ă;
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e) in cazul prevăzut la art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Instanţa competent ă să hotărască dizolvarea este Judec ătoria in circumscrip ţia căreia
Asociaţia îşi are sediul.

ART. 27
Asociaţia se poate dizolva şi pun hotărfirea ADUNĂRII GENERALE. in terrnen de 15 zile
de la data ş edinţei de dizolvare, hot ărărea ADUNĂRII GENERALE se depune la
Judecătoria in a c ărei circumscripţie îşi are sediul, pentru a fl inscris ă in Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
ART.28
1. in cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase in innaa lichid ării nu se pot transmite
către persoane fizice.

2. Aceste bunuri pot fi transmise Care persoanele juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asem ănător, printr-o procedur ă stabilită în Statutul
Asociaţiei.
3. Dacă Tn termen de 6 luni de la ten-ninarea lichidării, lichidatorii nu au =sit s ă
transmită bunurile in condiţiile art. 29, alin. (2), precum i in cazul in care Statutul
Asociaţiei nu prevede o procedur ă de transmitere a bunurilor, on dac ă prevederea
este contrară legii sau ordinii publice, bunurile r ămase dup ă lichidare vor fi atribuite
de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
4. in cazul in care Asociaţia a fost dizolvat ă pentru motivele prev ăzute in art. 27, alin
(1), lit .a)-c), bunurile r ămase dup ă lichidare vor fi preluate de c ătre stat, prin
Ministerul Finanţelor Publice, sau, dup ă caz, de judeţul in a cărui rază teritorial ă
Asociaţia îi avea sediul, dac ă acesta din unn ă este de interes local.
5. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de preluare, dac ă
prin acesta nu s-a stabilit o dat ă ulterioar ă.
LICHIDAREA

ART. 29
1. in cazurile de dizolvare prev ăzute la art.26 şi art.27, lichidatorii vor 11 numi ţi prin
hotărdre judecătoreasc ă.
2. in cazul dizolvării prevăzute la art. 28, lichidatorii vor fi numiti de are
ADUNAREA GENERAL Ă, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hot ărkii de
dizolvare.
3. in toate cazurile, mandatul CONSILIULUI DIRECTOR inceteaz ă odată Cu numirea
lichidatorilor.
4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile
legii.

ART. 30
1. Imediat după intrarea lor in funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor 'incheia un
bilanţ care s ă constate situaţia exacta a activului şi pasivului Asociaţiei.
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2. Lichidatorii sunt obligati s ă primeasc ă şi s ă p ăstreze registrele şi mice alte acte ale
Asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate opera ţiunile lichidărij in
ordinea datei acestora.
3. Lichidatorii îi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
ART. 31
1. Lichidatorii sunt obligati să continue operaţiunile juridice in curs, s ă incaseze
creante, s ă plătească credjtorii şi, dac ă numerarul este insuficient, s ă, transforme şi
restul activului in bani, procedând la vfinzarea prin licita ţie public ă a bunurilor
mobile şi imobile.
2. Lichidatorii pot realjza numaj acele operatiuni noi care sunt necesare finaliz ării celor
aflate in curs.
ART. 32
1. Suma cuvenită creditorilor cunoscuti care refuz ă s ă primească plata creanţelor sale
se va consemna in contul
2. Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci and crean ţa este contestat ă,
lichidarea nu se va declara terminat ă inainte de a se garanta creditorii.
ART.33
În ()rice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile şi nu pot remite celor in drept contul
gestiunii, decât dup ă expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolv ării Asociatiei.
ART.34
Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
ART.35
Atat fat ă de Asociaţie, cat şi fată de asociaţi, lichidatorii sunt supu şi regulilor
inandatului.
ART.36
1. După finalizarea lichid ării, lichidatorii sunt obligati ca in termen de dou ă luni, să
depună bilanţul registrul jurnal şi un memorandum, declardnd opera ţiunile de
lichidare la Registrul Asociatiilor şi Fundaţiflor, la Judec ătoria in a cărei
circumscrip ţie teritorială îi are sediul Asociatia.
,

2. Lichidatorii sunt obligati s ă indeplinească toate procedurile pentra publicarea
lichidării şi radierea Asociatiei din Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor.
3. Publicarea lichid ării se face prin afi ş area la uşainstantei in a c ărei circumscriptie
teritorial ă îi are sediul persoana juridic ă, in termen de dou ă lunj de la tenninarea
lichidării.
ART.37
Dacă in termen de 30 de zile lucr ătoare de la depunerea bilan ţului, nu se inregistreaz ă
nicio contestatie, bilanţul se consideră definitiv şi aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea
judecătoriei, vor remite celor de drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare
impreună cu to ate registrele şi actele Asociaţieişi ale lichidării. Numai dup ă aceasta,
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lichidatorii vor fi considerati desc ăreati şi li se va elibera, in acest scop un act
constatator.
ART. 38
1, Contestatiile la bilaMul lichidatorilor se pot formula de once altă persoană interesată
la judecătoria in a cărei circumscriptie teritorial ă se afl ă sediul persoanei juridice
lichidate.
2. Toate contestatiile se soluţionează printr-o singed hotărdre. Sentinta pronuntat ă de
judecătorie este executorie şi este supusă nurnai apelului.
3. După terminarea liehidării, lichidatorii trebuie s ă ceară radierea Asociatiei din
Registrul Asociatiilor i Fundaţiilor.
ART. 39
1. Asociatia ineeteaz ă a avea Rint ă la data radierii din Registrul Asociatiilor şi
Fundatiilor.
2. Radierea se face in baza actului constatator eliberat de lichidator, in conditiile
prevăzute de art.38, prin care se atestă deseărcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VII
DISPOZITH FINALE
ART. 40
1. Prezentul Statut pa ate fi modificat doar prin acte aditionale semnate
reprezentantii tuturor asociatilor, special imputemiciti in acest seep.

de

2. Prezentul Statut este guvernat de legea romdnă. in situatia in care intervin modific ări
ale legislatiei in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in conformitate cu noile
prevederi.
3. Toate litigiile n ăscute din sau în legătură 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 solutionare instantelor judec ătoreşti competente.

Prezentul Statut a fast incheiat i semnat in 8 (opt) exemplare originate, 8 (opt) exemplare
ariginale, cate tin exemplar pentru fiecare asociat, until pentru Asociatie, until pentru
notar/avocat şi două exemplare pentru Judecătoria Galaţi askizi, la data
, după ce a fast adus la cunostintii membrilar fondatori, care au
subscris la prevederile lui, asuinandu-si responsabilitatea prin semnăturile tor.
,

ASOCIATI
1. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul Galati, reprezentat ă prin:
• domnul Fotea Costel, Pre şedinte al Consiliului Judetean Galati;
• doamna Epure Camelia, Director exeeutiv, Consiliul judetean Galati.
2. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judetul Braila, reprezentat ă prin;
• domnul Chiriac Francisklulian, Pre şedinte al Consiliului Judetean Br ăila;
• domnul Dobre Ionut-Ciprian, Vicepre şedinte al Consiliului Judetean Br ăila.
3.Uultatea Administrativ Teritorial ă Judetul Ialomita, reprezentat ă prin:
• domnul Pavel Marian, Preşedinte al Consiliului Judetean Ialomita;
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•

domnul Potor D ănut-Alexandru, Administrator public, Consiliul Judetean
Ialomita.
4. Unitatea Administrativ Teritorial ă Judeţul C ălăraşi, reprezentat ă prin:
• domnul Iliuţă Vasile, Presedinte al Consiliului Judetean C ălărasi;
• doamna Peţu Simona, Consilier, Consiliul Judetean C ălăraşi.
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hot -ad:ire privind asocierea Judetului Ialornita, prin Consiliul Judetean
cu
Judetul Galati, prin Consiliul Judetean
cu Judetul Braila, prin Consiliid Judelean Braila
Cu Judetul Calara şi, prin Consiliul Judetean Calarafi, in vederea constituirii "Asocia ţiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastruetura de transport de interes strategic, în zona de Est si
Sud —judelele Gal* Braila, Cal ărasi i Ialomita"

Prin proieetul de hotărdre supus dezbaterij se propune aprobarea asocierea Judetului Ialomi ţa,
prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, cu Judetul Braila,
prin Consiliul Judeţean Braila cu Judetul C ălăraşi, prin Consiliul Judetean C ălăraşi, in vederea
constituirii "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru infrastructura de transport de interes
strategic, in zona de Est şi Sud — judeţele Galati, Br ăila Călăraşi şi Ialomita".
În şedinţa comma a reprezentan ţilor legali ai Judetelor Ialomita, Galati, Br ăila i CAl ăraşi din
data de 13.01.2022, s-a concluzionat c ă dezvoltarea economic ă i socială a celor patru judete, precum şi
a unitătilor adrninistrativ-teritoriale de pe teritoriul acestor judge, reprezint ă cel mai important obiectiv
pe termen mediu i lung, fiind necesare investi ţij considerabile, corelate şi eoordonate, cu precddere in
infrastructura de transport.
Perioadele de programare financiare urm ătoare şi oportunit ătile de finantare cc vor fi lansate in
perioada 2021 — 2027 sunt esenţiale in materializarea objectivelor specifice de dezvoltare a
infrastructurii de transport, la nivelul jude ţelor menfionate.
0 serie de objective de investitii de interes strategic major necesit ă colaborare intre unit ăfile
administrativ-teritoriale ce reprezint ă judetele Ialomita, Galati, Br ăila şi C ălăraşj i utilizarea unor
mecanisme de finantare complexe şi a unei expertize tehnice cooptate din partea anor organjsme
naţionale sau intemationale specializate.
Pentru pregătirea şi realizarea acestor proiecte comune, este nevoie de erearea şi funeţionarea
unor structuri specializate i elaborarea unor documente programatice la nivel teritorial cc justified acest
demers. Astfel, crearea "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de transport de
jnteres strategic, in zona de Est şi Sud — judeţele Galati, Br ăila, Călăraşi i Ialomita", ca structur ă de
asociere intre aceste judge va reprezenta o etap ă important ă in pregătirea şi implementarea proceselor
de pregătire şi elaborare a proiectelor maj ore de dezvoltare, extindere i modemizare a infrastructurii
pentru to ate modurile de transport.
"Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de transport de interes strategic,
in zona de Est şi Sud — judeţele Galati, Braila, C ălăraşi i Ialomiţa" va fi o persoan ă juridică de drept
privat şi de utjlitate public ă, in conformjtate cu prevederile Ordonanta de urgent ă a Guvemului tr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile şi completările ulterioare şi ale Ordonantei
Guvernului României nr. 26/2000 cu privjre la asociatij şi fundatii, cu modific ările şi completările
ulterjoare.
Seopul "Asociaţiej de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de transport de interes
strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati, Br ăila, Călăraşi i Ialomiţa" este planificarea,
elaborarea, coordonarea i implementarea de proiecte de investitii pentru dezvoltarea infrastructurij
pentru toate modutile de transport, pe raza de competent ă a unitătilor administraţiv-teritoriale, printr-u.n
mecanism de finantare specific obiectivelor propuse, cc rezult ă din documentele programatice, existente
la nivel national, regional şi judgean.
In acest sens, Asocia ţia vii oferi un cadru institutional de cooperare la nivel zonal, in vederea
promovării, inifierii şi realizării unor investitii in domeniul infrastracturii de transport şi se eonstituje in
scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coo.rdonării, pe raza de competenţă a
,

unitătilor administrativ-teritoriale membre, realizarea unui plan de dezvoltare, a unor mecanisme de
pregătire şi executie a proiectelor de investitii in infrastructura de transport de interes strategic pentru
dezvoltarea economic ă i social ă a unitătilor administrativ-teritoriale din zona de Est şi Sud a Romăniei
ce an ca destinatie:
a) asig-urarea interconectivit ătii judetelor membre la o infrastructur ă de transport, modern ă (aerian,
rutier, naval si feroviar) prin asigurarea planific ării pregătirii, coordonării si implementării
acestor proiecte;
b) pregătirea, acces area resurselor financiare şi implementarea obiectivului de investitii cc vizeaz ă
construirea unui drum expres TransRegio Galati — Br ăila Slobozia Drajna — Chiciu —
Autostrada A2;
c) sinaplificarea şi imbunătătirea cadrului achninistrativ, prin initierea de propuneri care s ă vizeze
dezvoltarea economic ă durabilă a judetelor componente;
d) incheierea de parteneriate ş i acorduri de implementare pentru realizarea unor proiecte de
investitii in infrastructura de transport cu institutii i autorit ăti cu compete* conferite de
legislatia national ă in vigoare;
e) modernizarea si extinderea infrastructurii de transport rutier i feroviar, aferente zonei;
f) dezvoltarea parteneriatului public-privat;
g) imbunătătirea calit ăţii vieţii pop-ulatiei;
coordonarea tuturor interventiilor care se vor finanta prin intermediul Asociatiei;
i) sustinerea acces ării diverselor surse de finantare international ă, respectiv a fondurilor
nerambursabile alocate in cadrul Programelor Operationale finantate şi FESI, in cadrul c ărora
administratiile publice / guvemamentale sunt eligibile ca solicitanti ai finant ărilor
neramb-ursabile;
j) s ă constituie interfata pentru discutii şi să fie un partener activ pentru autorit ătile administratiei
publice locale de interes judetean, in ceea ce prive şte aspectele de dezvoltarea infTastructurii de
transport, in scopul de a sustine politicile şi actiunile de interes intercomunitar;
k) coordonarea i acordarea de sprijin asociatilor si beneficiarilor in vederea implement ării unui
plan de actiune, intro conceptie unitar ă şi corelată en programele de dezvoltare economicosocială ale judetelor membre, de amenaj are a teritoriului, urbanism şi mediu;
1) pregătirea şi/sau implementarea de proiecte comune, in toate domeniile de activitate pentru care
membrii Asociatiei au cornpetente legale, ce vor fi derulate de c ătre toti membrii Asociatiei sau
de către o parte dintre membrii Asocia ţiei şi care urmeaz ă a fi promovate i derulate prin
intermediul diferitelor PO sau alte surse de finantare (buget de stat, alte fonduri publice);
m) realizarea monitoriz ării proiectelor finantate.
,

Contributia Judetului Ialomita la patrimoniul initial at Asociaţiei este propus ă hi. valoarea de
250.000 lei.
Avand in vedere atributiile Consiliului Judetean Ialomita in sustinerea şi promovarea dezvoltării
economice şi sociale la nivelul judetului Ialomita, precum i buna colaborare anterioar ă cu unitătile
administrativ-teritoriale de interes judetean din judetele Braila, Galati şi C ălăraşi, considerăm oportună
asocierea Judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu Judetul Br ăila prin Consiliul Judetean
cu Judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati şi cu Judetul C ălăraşi prin Consiliul Judetean
Călăraşi in vederea constituirii "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă pentru infrastructura de
transport de interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati, Braila, afar* i Ialomita".
Constatând c ă sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judettan Ialonaita adoptarea hot ărarii in fotma si continutul prezentate in proiect.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotar ăre privind asocierea Judetului lalom 4a, prin Consiliul Judetean
Ialomita, cu Judetul Galati, prin Consiliul Judetean
cu Judelul Braila, prin Consiliul
Judepan Braila si cu Judetul Cal ărasi, prin Consiliul Judetean Calara şi, în vederea
constituirii "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de
interes strategic, in zona de Est şi Sud — judetele Galati, Braila, C ălarasi i Ialomita"
La data de 13 ianuarie 2022 a avut be şedinta reprezentantjlor legali ai judetelor
Căl eirasi, Braila si Gabaţi, intrunitj in vederea constituirji Asociatiej de Dezvoltare
Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud—
judetele Galati, Braila, Călărasi şż Ialomita.
Dezvoltarea economic ă şi sociald a judetelor lalomita, Galati, Brdila şi Ceildraşi,
precum şi a uniteitilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul acestor judete, repreziniă cel mai
important obiectiv pe termen mediu si lung, jar pentru atingerea acestui obiectiv sum necesare
investitii considerabile, core/ate şi coordonate, in principal in infrastructura de transport.
0 serie de objective de investitii de interes strategic major necesit ă colaborare intre unit Ole
administrativ-teritorjale cc reprezintă judetele Ialomita, Galati, Braila şi Călărasi şi utilizarea
unor mecanisme de finantare complexe si a unei expertjze tehnice cooptate din partea unor
organisrne nationale sau internationale specializate.
Crearea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pen tru infrastructura de transport de
interes strategic, in zona de Est si Sud judetele Galati, Brdila, Călărasi şi lalomita", ca
structură de asociere intre cele patrujudete, va reprezenta o etapă importantă in pregătirea şi
implementarea proceselor de pregătire şi elaborare a pro iectelor majore de dezvoltare,
extindere şi modernizare a inftastructurii pentru toate modurile de transport.
Scopul Asociatiei este planificarea, elaborarea, coordonarea .54 implementarea de
pro iecte de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe
raza de compete* a uniteitilor administrativ-teritoriale, printr-un mecanism de ,finantare
specific obiectivelor propuse, cc rezultă din documentele programatice, existente la nivel
national, regional şi judetean.
Din punct de vedere al legalitătii proiectului de hotărare, potrivit prevederilor art. 89
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5772019, cu
modificeirile şi completeirile ulterio are, "cloud sau mai multe unitati administrativ-teritoriale au
dreptul ca, in limitele competentei autoritătilor /or deliberative si executive, să coopereze şi să
se asocieze, in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitard, cu
Conalllul Judetaan lalomIta
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personalit ate juridicei, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitard sunt persoane
juridice de utilitate publicd." De asemenea, "asociaţiile de dezvoltare intercomunitard se
constituie in condiţiile legii, in scopul realizdrii in comun a unor pro iecte de dezvoltare de
inheres zonal sau regional on al furnizeirii in comun a unor servicii publice. Autorităţile
deliberative si executive de la nivelul fieceirei unit ăti administrativ-teritoriale componente îşi
pdstreazci autonomia locald, in condiţiile legii."
De mentionat este şi faptul cei Asocia ţiile de dezvoltare intercomunitard se finanţeazei
prin contribuţii din bugetele locale ale uniteiţilor administrativ teritoriale membre, precum şi
din alte surse, in conditiile legii.
In ceea ce priveste reprezentarea judetului Ialomita in cadrul organelor de conducere
ale Asociatiei ce se va constitui, Codul administrativ stabileşte cei preşedintele Cons iliului
Judeţean Ialomiţa, domnul Pavel Marian, este reprezentantul de drept. Asociatii au hoteireit ca,
pe kingei reprezentantul de drept, fiecare judet sei mai numeascd o persoand, in calitate de
membru al Adundrii Generale, in cazul judetului Talomita fiind propus domnul
Potor Alexandru Dănut, administratorulpublic aljudetului.
Prin pro iectul de hoteireire se propune şi aprobarea contributiilor financiare ale
Judetului Ialomiţa la patrimoniul initial al Asociatiei.
Elementele de analizd prezentate mai sus, fundarnentează din punch de vedere al
legalităţii proiectul de hotărdre propus adoptării plenului Consiliului Judetean
-
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