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H O T Ă R Â R E 
privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități 

administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri 
asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și 
actualizarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

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

Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.19515/2022-C din 22.07.2022 al Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr.19517/2022-E din 22.07.2022 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul nr.19840/2022-S din 27.07.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații şi incompatibilități; 

- Avizul nr.20015/2022-S din 28.07.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr.19922/2022-C din 28.07.2022  al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Acordul de principiu al unor unități administrativ-teritoriale de a participa la 
patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, 

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

lit.e) și alin.(7) lit.a), art. 175, art. 243 alin.(1) lit.h) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

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

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu 
unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea participării acestora la patrimoniul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, în calitate de asociați cu drepturi depline. 
 

Art.2 (1) Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” , după cum urmează: 

1. La articolul 5, alin. (1) Obiectivele Asociației, literele d), e) și f) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 

” d) Să finanțeze și să implementeze programe de interes comunitar direct de 
către ADI Periurbană Slobozia sau prin intermediul publicului larg, persoane fizice și 
juridice, asociații ale locatarilor și proprietarilor de imobile în scopul îmbunătățirii 
calității serviciilor prestate, creșterea gradului de satisfacție a consumatorilor, 
protecția mediului, prevenirea daunelor provocate de accidente, deteriorări ale 
rețelelor, prevenirea contaminării apei livrate către consumatori, avertizarea 
timpurie și pregătirea intervenției Operatorului în cazul unor posibile incidente legate 
de furnizarea serviciilor de apa și canalizare care ar putea să afecteze sănătatea și 
condițiile de viață ale cetățenilor din aria de operare.” 

”e) Să finanțeze și să implementeze programe direct de către ADI Periurbană 
Slobozia sau prin intermediul publicului larg, persoane fizice și juridice, asociații ale 
locatarilor și proprietarilor de imobile în scopul creșterii gradului de conștientizare a 
cetățenilor din toate categoriile de vârstă asupra importanței utilizării sustenabile a 
resurselor de apă, a sistemelor de canalizare și epurare. ADI Periurbană Slobozia va 
putea derula programe care să crească gradul de informare și încredere al 
cetățenilor în serviciile derulate în aria de operare, să consolideze imaginea pozitivă 
a Operatorului și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara, să stimuleze o atitudine 
participativă a cetățenilor și o cooperare în domenii care implică utilizarea resurselor 
de apă – spre exemplu amenajare peisagistică, petrecerea timpului liber, etc. ” 

”f) ADI Periurbană va derula acțiuni menite să crească capacitatea 
instituțională proprie și nivelul de informare și instruire al membrilor săi precum și a 
altor persoane din alte instituții, reprezentanți ai comunității, mass-media, etc care 
ar putea fi interesate de domeniul gestiunii serviciului de furnizare apă și canalizare.” 

2. La articolul 5, alin. (2) Obiectivele Asociației, se completează cu litera o) care 
va avea următorul cuprins: 

”o) Desfășurarea unor programe și activități comunitare și organizarea de 
evenimente informale pentru cetățeni.” 
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(2) Se aprobă actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI 
PERIURBANĂ SLOBOZIA”,  în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, să voteze ”pentru” la 
propunerea de participare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 
1 la patrimoniul Asociației și la propunerea de modificare și completare a Statutului 
Asociației, precum și să semneze Statutul, actualizat, în condițiile art. 2. 
  

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, spre 
știință, Adunării Generale a Asociației, UAT-urilor prevăzute în anexa nr. 1, Direcției 
Buget Finanțe, Direcției Coordonare Organizare, Direcției Investiții și Servicii Publice, 
Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din 
cadrul Consiliului Județean Ialomița și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul 
Oficial al Județului”. 
 

 

                      

 

  PREŞEDINTE,         
                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

           MARIAN PAVEL                                          Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                       Adrian Robert IONESCU    
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