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PROIECT DE HOTARAE Ni?. 	 
privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. 

Consiliul Judetean Icdomiţ a, 
Av ă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  4ig-  /2022 - 	din), 42/.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean 
Examindnd: 

adresa nr. 298/20.08.2021 a SC ADI ECOO 2009 S.R.L., inregistrat ă  Consiliul Judetean 
lalomita sub nr. 20083/2021-X/20.10.2021; 

adresa nr. 381/21.10.2021 a SC ADI ECOO 2009 S.R.L., inregistrat ă  la Consiliul Judetean 
Ialornita sub nr. 25233/2021-C/22.10.2021; 

- adresa nr. 4852/04.06.2019 a Consiliului Concurentei; 
- Testul Investitorului  Fri vat Prudent, [nregistrat la Consiliul Judetean Ialomila sub 

nr. 25007/2021-R/23.08.2021; 
- hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 187/28.10.2021 privind majorarea capitalului 

social al S.C. .ADI ECOO 2009 S.R.L.; s  n  
- Raportul de specialitate nr.  ''' --.71111  /2022 - 	din 0,1,042022  al Compartimentului 

Coordonare Societdti, Servicii ş i Institutii Pub lice Subor nate; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridiee, de disciplind, drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibiliteiţ i; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare region ală , protectia mediului ş i turism, 
In conforrnitate Cu.. 
- prevederile art. 92 0 art. 173 alin.(1) lit.a) ş i alin.(2) lit.d) din Codul administrativ; 
prevederile Actului Constitutiv al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.; 

- prevederile art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicatd, cu 
modific ă rile ş i cornpletdrile ulterioare; 

- prevederile art. 35 alin.(2) din Legea finanţ elor pub/ice locale nr. 273/2006, cu modificdrile 
ş i complet drile ulterio are; 

- prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 7712014 privind procedurile naţ ionale 
in domeniul ajutorului de stat, precum ş i pentru modificarea ş i completarea Legii concurentei 
nr. 21/1996, 
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In terneiul art. 196 alma(?) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Cody? Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R15`TE: 

Art.1 Se aprobei in nurnele ş i în interesul judetului Ialomita participarea la capitalul social al 
S. C. ADI ECOO 2009 S.R.L., cu un aport în numerar ín cuanturn de 1.253.900 lei, aferent ă  anului 
2022 (etapa a II-a), reprezentă nd un numeir de 125.390 p ă rti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare. 

Art.2 Se dispune convocarea Adun ă rii Generale a Asociatilor din cadrul S. C. AIN ECOO 
2009 S.R.L. in vederea major ă rii capitalului social al societă tii comerciale in conditiile prezentei 
hotă reiri. 

Art.3 Se mandatează  domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judetean Ialomita ş i 
reprezentantul Judetului lalomita in Adunarea Generală  a Asociatilor de la S. C. ADI ECOO 2009 
S.R.L. s ă  voteze majorarea cap italului social in conditiile art.2. 

Art4 Sc irnputerniceste doarnna Ciobanu Mihaela Alina, administratorul S. C. ADI ECOO 
2009 S.R.L., sei indeplineasc ă  la Oficiul Registrului Comertului de pe leingă  Tribunalul lalomiţ a 
procedurile pentru majorarea capitalului social al societă tii comerciale, in conditiile legii. 

Art 6 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomita, prezenta hoteiră re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Presedintelui Consiliului Judetean lalomila, 
Compartimentului Coordonare Societă ti, Servicii si Institutii Publice Sub ordonate, Directiei Buget 
Finante, S. C. ADI ECOO 2009 S.R.L. ş i asociatilor acesteia, urmeind a fi publicată  pe site-u? 
Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judelului Ialomi ţa 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

DIG 

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



ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

FtonIlaor of GIRD Fadoratbri 

RIOR SIMTEXO 

CERTIFIED FIRITEREVIENT RESTER 

ISO 0111 

\)/7 ak ,q• 
	 din 	2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind majorarea capitalului social al S.0 ADI ECOO 2009 S.R.L. 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean Ialomita 
aprobarea privind aprobarea majoră rii capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. 

SC ADI ECOO 2009 SRL a fost infiintat ă  in anul 2011, prin asocierea Orasului Tclndă rei cu 
localită tile Ograda, Movila, Mihail Kogdlniceanu, Suditi, S ă veni, Platonesti ş i Giurgeni, asociati care, incă  
din anul 2009, constituiserd Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009" in scopul 
organiză rii, reglementă rii, finantdrii exploată rii, monitoriză rii si gestionă rii in comun a serviciului de 
salubrizare pe raza de competentă  a unită tilor adrninistrativ teritoriale rnembre. Prin intermediul Asociatiei, 
membrii aces teia an delegat cdtre operatorul creat serviciul in cauzd conform contractului din data de 
29.08.2011. 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 106/11.06.2021 a fost aprobată  asocierea Unită tii 
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unită tile administrativ teritoriale componente ale operatorului 
SC ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participdrii la capitalul social al acestuia, în calitate de asocial cu 
drepturi depline. Scopul Consiliului Judetean Ialomita de a deveni asociatul major/tar în cadrul societă tii a 
fost acela ca, in acord en Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor al judetului Ialomita, serviciile de 
salubrizare sd fie asigurate in to ate localiteitile din judet, jar acolo uncle acestea există , sd fie realizate 
investiţ ii considerabile in modernizarea/reabilitarect lor. De asemenea, s-a avut în vedere faptul că pentru 
finantarea din fonduri europene a unor astfel de proiecte de investitii pentru modernizarea, reabilitarea 
extinderea infrastructurii edilitare de salubrizare a localită tilor nu se poate realiza decă t doar prin 
intermediul unui operator judetean/regional care să  activeze in acest dorneniu pe o arie cat mai extinsd 

Conducerea SC ADI ECOO 2009 SRI a solicitat asociatilor majorarea capitalului social in vederea 
achizitiondrii de utilaje ş i echipamente utile functiondrii ş i dezvoltdrii activit ă tii specifice. in acord cu 
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, a majorare a capitalutui social al unei societdti 
comerciale la care actionariatul este format din autoritafi pub/ice locale poate fi aprobatd doar in baza unui 
document intitulat "Testul Investitorului Pr/vat Prudent". in acest sens, Consiliul Judelean Ialomita, in 
calitate de autoritate publicd tutelard i asocial major/tar al societă tii comerciale, a achizitionat serviciile de 
elaborare a documentului în cauză . 

Din documentul în cauz ă , inregistrat la Consiliul Judetean Talon* sub nr. 25007/20.10.2021, a 
reiesit că  nivelul de majorare a capitalului social prin achizitionarea de echipamente ş i utilaje poate Ji în  
Stand totald de 2.753.900 lei. Din această  sum ă , pentru anul 2021, raportat la dimensiunea bugetard 
aprobată , Judetul Ialomita a asigurat suma de 1.500.000 lei, conform hotdră rii Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 187/28.10.2021. 

Pentru etapa a II-a de majorare a capitalului social, aferentd anului 2022, in bugetul judetului 
Ialomita a fast aprobatd suma de 1.253.900 lei, ceea  cc  reprezintei diferenta panel la nivelul propus prin 
"Testul Investitarului Pr/vat Prudent". 

COflÎIUI Judetean faomta 
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Fata de cele precizate, prin proiectul de hottirdre se propune adoptarea deciziilor necesare majoreirii 
capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. 0 rnandcttarea Presedintelui Consiliului Juderean 
in calitate de reprezenta de drept al Judeţ ului Ialomita in Adunarea Generald a Asociatilor, sei voteze 
inajorarea capitalului social al societă tii. 

Constatand că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate şż  oportunitate, propun Consiliului Judepean 
Ialomita adoptarea hoteirdrii în forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PRE,VEDINTE 

Tehnoredactat, 
Dogaru Julian 
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTkRikRE 
privind aprobarea major ă rii capitalului social al SC ADI ECOO 2009 S.R.L. 

JUDETUL IALOMITA in calitate de asociat majoritar, a aderat la societatea comercial ă  S.C. 
ADI ECOO 2009 S.R.L, fiind inregistrat ă  la Registrul Comertului sub nr. J21/112/2011, CUI 
28213025 si avand•ea object de activitate principal codul CAEN 3811- Colectarea deseurilor 
neperieuloase. 

, in prezent, capitalul social total subscris ş i vă rsat al Societ ăţ ii ADI ECOO 2009 S.R.L- este de 
1.534.570 lei, reprezent ă ud 153.400 p ă rţ i sociale, Cu o valoare de 10 -lei fiecare, apar ţ inând 
JUDETULUI IALOMITA — 99,6370%, Orasului Tandarei- 0,2899%, Comunei Ograda- 0,0046%, 
Comunei Platonesti- 0,0059%, Comunei Saveni- 0,0046%, Comunei Suditi — 0,0052%, Comunei 
Giurgeni- 0,0059%, Comunei Mihail Kogalniceanu— 0,0046%, Comtmei Movila — 0,0052%, 
Comunei Valea Macrisului- 0,0052%, Comunei Albe ş ti- 0,0052%, Comunei Grindu- 0,0052%, 
Comunei Mă rculesti- 0,0059%, Comunei Gheorghe Lazar- 0,0052%, Comunei Axintele- 0,0052%, 
Comunei B ă re ă ne ş ti- 0,0052%. 

Conform adresei nr. 298/20.08.2021, inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomita sub nr. 
20083/2021-R din 23.08.2021, societatea comerciala ADI ECOO 2009 S.R.L. a solicitat majorarea 
capitalului social, in vederea realizarea investi ţ iilor, conform Listei de investitii al societ ă tii pe 2021, 

respectiv pentru achizition ă rea de masini, utilaje i echipamente necesare func ţ ionă rii i dezvolt ă rii 

activit ăţ ii proprii, dupa cum urmează : 

NR. 
CRT 

DENUMIREA INVESTITIEI BUC. VALOARE 
Euro (cu TVA) 

1.  Autogunoiera 16-18 mc 3 124,950 

2.  Autogunoiera 20-24 mc 2 107,100 

3.  Autogunoiera 7 mc 1 35,700 

4.  Autospeciala Hook-Lift 1. 	. 59,500 

5.  Remorca transport eontainere 40 mc 17,850 

6.  Containere 36 me 62,832 

7, Motostivuitor 1 17,850 

8.  

9.  

incă reă tor frontal 2,5 me 

Utilaj de sortare mobil proees compost 

TOTAL - 	 - 

1 

1 

X 

35,700 

95,200 

554,682 



Avand in vedere ră spunsul Consiliul Concurenţ ei, formulat  i  comunicat Consiliului Judetean 
Ialomita, prin adresa n.r. 4852 din 04.06.2019, se propune două  modalităţ i de majorare a capitalului 
social, respectiv: testul investitorului privat prudent ş i acordarea ajutorului de minimis. 

S-a decis intocmirea testul investitorului privat prudent, document elaborat de un specialist in 
domeniu, respectiv SC EVALUARE $1 EXPERTIZĂ  JUDICIARA OLARU $1 ASOCIAŢ II SRL. 
Potrivit acestui studiu, ce a fost inregistrat la Consiliul Judeţ ean sub m. 25.00'7-2021- X din 
20.10.2021, sunia rezultat ă  pentru majorarea capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., 
este de 2.753.905,85 lei (556.682 EUR), 1 EUR = 4,9470 lei, curs la 21.10.2021- apar ţ inand in 

-totalitate actionarului majoritar JUDE Ţ UL IALOMITA - 2-753-900 lei (100%). 
Acest studiu a fost aprobat in ş edinţ a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a din data de 28.10.2021, 

conform Hotă rkii Consiliului Jude ţ eau Ialomi ţ a nr. 187 din 28.10,2021. 
Pentru anul 2021- etapa 1, ac ţ ionarul unic .TUDEŢ UL IALOMIŢ A, a asigurat pentru 

majorarea capitalului social, suma total ă  de 1.500.000 lei, din suma totala de 2353.900 lei. 

Fat(' de cele mat sus expuse, propunem adoptarea Hotdrcirii prin care se aprobd urmettoarele: 
-Pentru 2022 (etapa 2): participarea in numele si în interesul Jude(ului Ialomi ţa 

calitate de asociat majoritar, la majorarea capitalului social al SC ADI ECOO 2009 S.R.L , cu un 
apart de numerar de 1.253.900 lei, reprezentlind 125.390 prir(i sociale, cu o valoare de 10 lei 
fiecare, n  vederea achiziţ ioneirii utilaje ş i echipamente ră mase de eump ă rat, necesare dezvolteirii 

activiteirii.Conform Actului Constitutiv al societ ăţ ii ş i prin raportare la prevederile art. 113  lit f) din 
Legea -societăţ ilor comerciale nr. 113/1990, republicat ă , in anul 2022, in baza hotă rdrii adoptate de 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a de aprobare a aportului propriu la capitalul social, precum ş i a Hotă rdrii 

Adunarea Generale a Asoeiatilor, capitalul social al SC ADI ECOO 2009 S.R.L, va fi majorat cu 
suina'de 1.253.900 lei, reprezenttind 125.390 p ă rli sociale, cu o valoare de 10 lei, fiecare. 

CONS t ER, 
Ioan St ica 
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