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PROJECT DE HOTARARE NR. 
privind completarea Hotă rdril Consiliului Judetean lalomita nr. 22 din 10.02.2022 
privind aprobarea cuantumului cotizatiilor ş i contributiHor Judetului lalomita ş i 

Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avernd Tn vedere: 

Referatul de aprobare nr. 1'00  /2022 - 	din /11,1(0.  .2022 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examin and: 
Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 22 din 10.02.2021 privind aprobarea 

cuantumului cotizatiilor ş i contributiilor Judetului lalomita ş i Consiliului Judetean lalomita 
Ia unele organisme interne, pe anul 2022; 

- Raportul de specialiate nr. 24-4/2022  -4,7  din 	70  .2022 al Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de discipline', 
drepturi, 	ş i incompatibilitati; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  "Situatii de Urgentă  Sud 
Muntenia" nr. 57 din 28.09.2022, inregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 
25046/2022 - A din 28.09.2022; 

Tn conformitate Cu:  
prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) ş i alin. (7) lit. c) din Ordonanta de Urgentel a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu  modifică  rile ş i completerrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regional(' "in Romania, cu 
modificei rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 35 at/n. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, 
cu modifică rile ş i cornpletarile ulterioare; 

- prevederile art. 60, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind  norm  ele de 
tehnică  legislativă"  pen  tru elaborarea actelor normative, republicat& cu modificeirile 
complete; rile ulterioare; 
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- prevederile art. 46 si art. 47 din Regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a 
Consiliului luderean lalomi ţ a, apro  bat  prin Hotă reirea Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 46 
din 30.03.2021, cu modifică rile .,si completă rile ulterioare, 

tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanra de Urgenră  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.I Hotă ră'rea Consiliului Juderean lalomira nr. 22 din 10,02.2022 privind 
aprobarea cuantumului cotiza ţ iilor ş i contriburillor Juderului lalomi ţ a ş i Consiliului 
Jude  ţ ean lalomiţ a la unele organisme interne, pe anul 2022, se completeaza isn sensul că  
duper' art. 6 se introduce un nou articol, cu urm ă torul cuprins: 

"Art.6^1 Se aprobă  cuantumul cotiza ţ iel ludeţ ului lalomiţ a la Asocia ţ ia de 
Dezvoltare Intercomunitară  "Situarii de Urgen ţă  Sud Muntenia", pen  tru anul 2022, Fn 
sum ă  de 6.000,00 lei." 

Art.I1 Prezenta hotă reire devine obligatorie ş i produce efecte de la data 
coniunică rii. 

Art.III Prin grija Secretarului General al Jude  ţ ului lalomira prezenta hot ă ră re va fi 
coniunicată , spre aducere la Fndeplinire, direcţ illor de specialitate implicate si Asocial-lei 
de Dezvoltare Intercomunitar ă  "Situarii de Urgenră  Sud Muntenia", si, spre luare la 
cunostinră , instituriei Prefectului — Juderul lalomira, urm ă nd a fi publicată  pe site-ul 
Consiliului Judetean lalomi ţ a — Secriunea "Monitorul Oficial al luderului". 

PRESED1NTE 	 Avizat 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului laIomita 

ADRIAN - ROBERT IONESCU 
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Nr. 01416(  /2022 - 	din  14,0  .  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteiretre privind completarea Hot ă rerrii Consiliului Judetean lalomita nr. 22 

din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului cotizatiilor ş i contributinor Judetului Ialomita 
ş i Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune completarea Hot ă ră rii Consiliului 
Juderean lalomiţ a nr. 22 adoptat ă  Fn ş edin ţ a ordinară  din 10.02.2022 prin care au fost 
aprobate cuantumul unor cotizatii ş i contributii ale Judetului lalomita ş i Consiliului Judetean 
lalomito la unele organisme interne, pe anti!  2022. 

Având  în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din 
Ordonan ţ a de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare, consiliile judelene hot ă ră sc coo perarea ş i asocierea cu alte unit ă ti 
administrativ — teritoriale din tară , precum ş i aderarea la asociatii nationale ale autorit ă tilor 
administratiei pub/ice locale, in vederea promov ă rii unor interese comune, in conditiile legii ş i Fn 
limitele sale de competent& 

Consiliul Judetean lalomito a ado  ptat o serie de hotă rari de aderare la unele organisme 
interne. 

În  calitatea de membru/asociat Judetul lalomita ş i Consiliul Judetean lalomip, are 
printre altele ş i obligatia de a aproba cotizatia/contributia stabilite de fiecare dintre organisme. 

Conform adresei nr. 57 din 28.09,2022 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "Situa ţ ii 
de Urgen ţă  Sud Muntenia" cornunică  nivelul cotiza ţ iei Judeţ ului lalomi ţ a, pe anti!  2022, care 
este în cuantum de 6.000,00 lei, astfel cum a fost aprobat ă  de Adunarea General ă  a Asocia ţ iei 
prin Hotă rarea nr. 5 din 30.06.2022. 

fn conformitate cu dispozitiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
pub/ice locale, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 	financiare rezultate din 
acorduri de coo  perare, infră tire sou de aderare a unitatilor administrativ 	teritoriale la 
asociatii interne organizate la nivel national on la organizatii internationale cu personalitate 
juridică , hotă rate de consiliul judetean, în conditlile leg/i, se suport ă  din bugetul propriu al 
judetului. 

Constateind că  stint indeplinite condiVile de necesit ate ş i oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean lalomita aprobarea hottir6ril in forma ş i continutul prezentate Fn proiect, 

Redact at  
Haimana Ana-Maria 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proieetul de hot ă rire privind completarea Hot ă rfirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 22 din 

10.02.2022 privind aprobarea euantumului eotizatiilor si eontributiilor Judetului Ialomita si 
Consiliului Judetean Ialomita la uncle organisme interne, pe anul 2022 

Proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judetcan Ialomita propune modificarea 
Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului 
cotizatiei ş i contributiilor Judetului Ialomita ş i Consiliului Judetean Ialomi -ta la uncle organisme 
interne, pe anul 2022. 

Conform adresei nr. 57 din 28.09.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "Situatii 
de Urgent ă  Sud Muntenia", nivelul cotizatiei Judetului Ialomita, aferent ă  anului 2022, este in 
cuantum de 6.000,00 lei, astfel cum a fost aprobat ă  de Adunarea General ă  a Asociatiei prin 
Hotă rarea nr. 5 din 30.06.2022. 

Legalitatea proiectului de hot ă rke este susfinut ă  de : 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. e), coroborat cu aim. (7) lit, c) din Ordonanta de Urge* a 

Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
potrivit c ă rora consiliul judetean hot ă răş te cooperarea ş i asocierea cu alte unit ă ti administrativ — 
teritoriale din lark precum ş i aderarea la asociatii nationale ale autorit ă tilor administratiei publice 
locale, in vederea promov ă rii unor interese comune, in eonditiile legii 5i in limitele sale de 
competent ă ; 

prevederile art. 35 aim. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, potrivit 
că ruia obligaţ iile financiare rezultate din aderarea unit ă tii administrativ — teritoriale la asociatii 
interne ş i internationale cu personalitate juridic ă , hotă rate de autorit ă tile deliberative , n conditiile 
legii, se inscriu, se angajeaz ă  ş i se suportă  din bugetele locale ale acestora; 

- prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  a României, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 60, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, ş i ale art. 46 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare ş i functionare a Consiliului 
Judetean Ialomita, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu m 
odifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- adresa nr. 57 din 28.09.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "Situatii de 
Urge* Sud Muntenia" inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 52046/2022 - A din 
28.09.2022. 

În bugetul propriu al judetului Ialomila pe anul 2022 a fast prev ă zut ă  ş i aprobat ă  suma 
necesar ă  pentru acoperirea acestei cotizatii aferent ă  anului bugetar in curs. 

Fată  de eele prezentate mai sus, propun completarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita 
or. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ş i contributiilor Judetului Ialomita ş i 
Consiliului Judetean la1omita la uncle organisme interne, pe anul 2022, in sensul c ă  după  art. 6 se 
introduce un nou articol, cu urm ă torul cuprins: 

"Art.6 ^ 1 Sc aprob ă  cuanturnul cotizatiei Judetului ialomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  "Situatii de Urge* Sud Muntenia", pentru anul 2022, in sum ă  de 6.000,00 lei." 

!DIRECTOR EXE ("IV ADJUNCT D.C.O. 
IULIAN- 	• RIN DOGARU 



tilt() Unit, 
ittliarta Ghibi rdic 

P E$EDINTE, 
dr'qn.Elo seu 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
SITUATII DE URGENTA SUD MUNTENIA 

ALEXANDRIA 
Str. Ion Creanga nr. 52-54 
Telefon: 0247 311201 
Fax: 	0247 314787 

Nr. 5\+_din 	C8- 2-0 2- 2- 

CATRE: CONSILIUL JUDETEAN QsAjtihn Kl` OdZiwVAAPArt. 
a, tWablii-xcLuk, 

IN ATENTIA Domnului Pre ş edinte 

Referitor: virare eotizatie pentru anul 2022 

La nivelul Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei a fost aprobat ă  Hotă ră rea nr. 5 din 
30.06.2022 privind aprobarea nivelului cotiza ţ iei membrilor Asocialiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „SITUATII DE URGENTĂ  SUD MUNTENIA" pe anul 2022, in 
cuantum de 6.000 lei. 

Asociaţ ia a transmis flee ă rui Consiliu Jude ţ ean, Hotă ră rea Asocia ţ iei nr. 5 din 
30.06.2022 inso ţ ită  de adresa n.r. 43/01.07.2022. 

Avem rugă mintea sA virati suma de 6,000 lei, reprezent ă nd nivelul eotizatiei pe 
anul 2022,  în contul nr. R087 TREZ 6065 0980 2X00 5164 al Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „Situaţ ii de Urgen ţă  Sud Muntenia", desehis la Trezoreria Alexandria. 
Codul de Tnregistrare fiscal ă  al Asociaţ iei este 26187310. 

Pentru eventuale clarific ă ri referitoare la acestă  adres ă , pute ţ i contacta din partea 
Asociaţ iei pe domnul Adrian Floreseu-Pre ş edinte al Asocia ţ iei (Vicepre ş edinte al 
Consiliului Judetean Teleorman)- tel:  sau pe doamna Iuliana Ghibirdic- tel: 

. 

Cu deosebit ă  stirnă , 
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