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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind desemnarea reprezentanților Judeţului lalomita în Adunarea Generală a

Acţionarilor și Consiliu! de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare

intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

Consiliul Judetean ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 92] /2021-N din,01.2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomița,

Examinând:

- adresa nr. 1 din 06.01.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară

„Situaţii de Urgență Sud Muntenia”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean lalomița nr. 44 din 15.07.2009 privind

asocierea judeţului Ialomiţa cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova

şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii

de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente

specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în

situații de urgență şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului

ajutor calificat”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 privind iniţierea

şi implementarea proiectului  „Achiziţionare echipamente specifice pentru

îmbunătăţirea capacităţii şi calității sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în

Regiunea Sud Muntenia - etapa a I-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară

„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 66 din 16.09.2013 privind

aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea judeţului Ialomița la finanţarea

proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgență în condiţii de

iarnă(autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”, precum şi a activităţilor pe

care le va desfăşura judeţul Ialomiţa pentru implementarea proiectului;

- Raportul de specialitate nr. (049 /2021- . din 45..01.2021 al Direcţiei

Coordonare Organizare;

- Avizulnr. /2021-____ din ____.01.2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;

- Procesul — verbalnr. /2021- ___ din ___.01.2021 al Comisiei speciale

de numărare a voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu votsecret,

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



În conformitate cu:
- prevederile art. 91 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Situaţii de

Urgenţă Sud Muntenia”, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare şifuncţionare a Consiliului Judeţean

Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu

modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița, se

desemnează reprezentantul judeţului lalomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.

Art.2 Domnul se desemnează reprezentantul judeţului lalomiţa

în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de

Urgenţă Sud Muntenia”.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data

comunicării.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al

Judeţului lalomiţa, spre ducerela îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”şi persoanelor prevăzute la art. 1, şi, spre ştiinţă,

Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului

Judeţean Ialomiţa — Secţiunea “Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat pentru legalitate

Secretarul general aljudeţului lalomiţa,

Adrian - Robert IONESCU
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PREȘEDINTE Nr, 22 /_/2021 - A. din 44 ...01.2021

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţiior Judeţului ialomiţa în Adunarea

Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare

intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa se

propune desemnarea reprezentanților Judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilorși

Consiliul de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă

Sud Muntenia“.

Judeţul lalomița este membru fondatoral Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii

de Urgenţă Sud Muntenia”, alături de judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi

Teleorman.

încă dela constituire, scopul asociaţiei a fost acela de asigurare a serviciilorîn situaţii de

urgenţă la nivel profesionist, prin accesarea, în calitate de beneficiar eligibil, a fondurilor europene

prin Programele Operaţionale Regionale, pentru îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, Până în prezent asociaţia a implementattrei

proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, beneficiarii finali ai achiziţiilor de echipamente de

specialitate fiind Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din fiecare judeţ membrual asociaţiei.

În vederea îndeplinirii scopului Asociaţiei, în cadrul acesteia au fost implementate trei

proiecte regionale, respectiv „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii

şi calităţii sistemuluide intervenţieîn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de

urgenţă şi a primului ajutor calificat”, „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea

capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei

medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”și

„Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă(autofreze de zăpadă), în

Regiunea Sud Muntenia”. În cadrul tuturor acestor proiecte au fost achiziționate 89 de

autospeciale și echipamente necesare intervențiilor în situaţii de urgenţă și distribuite celor șapte

Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Sud Munternia.

Organele de conducere ale asociaţiei sunt Adunarea Generală a Acţionarilor, organul

suprem de dezbatere și decizie, și Consiliul de administraţie. Sunt membri de drept ai Adunării

Generale unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin preşedintele

autorităţilor deliberative constituite la nivel de judeţ. Consiliul de Administraţie al asociaţiei este

organul executiv de conducere al acesteia şi este compus din reprezentanţi ai unităţilor

administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul judeţean.



Prin proiectul de hotărâre se propun cei doi reprezentanţi ai Judeţului lalomiţaîn organele

de conducere ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, în

concordanţă cu prevederile statutare ale acesteia.

Considerând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului

Judeţean lalomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN L

Redactat

Haimana Ana-Maria



MambapurCINE Farueb,

ROMANIA RIA. SMTExO
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DIRECŢIA COORDONARE ORGANIZARE Nr. 042/2023 -_B. din 4/6..01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului lalomiţa în Adunarea

Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare

intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa propune desemnarea

reprezentanţilor Judeţului lalomița în Adunarea Generală a Acţionarilor și Consiliul de

Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă

Sud Muntenia”.

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 15.07.2009 şi nr. 70 din

16.11.2012, judeţul! lalomiţa s-a asociat cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova

şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Situaţii de

Urgenţă Sud Muntenia”pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice

pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, iar prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 66 din 16.09.2013 s-a aprobat participarea judeţului

lalomiţa la finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în

condiţii de iarnă(autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”, precum şi a activităţilor pe

care judeţul le-a desfășurat în vederea implementării proiectului.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 65 din 20.10.2016 au fost

desemnaţireprezentanții judeţului ialomiţa în organele de conducere ale asociației, respectiv în

Adunarea Generală a Acţionarilorși în Consiliul de Administraţie. Modificările aduse de alegerile

locale din 27 septembrie 2020 la nivelul conducerii Consiliului Judeţean lalomița impun și

reactualizarea reprezentanţilor proprii în organele de conducere ale asociației.

Întrucât președinții consiliilor judeţene fac parte de dreptdin cadrul Adunării Generale a

Acţionarilor, potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei și art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă a

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

prin proiectul de hotărâre se supune aprobării ca domnul Marian Pavei, Președintele Consiliului

Judeţean Ialomița, să reprezinte interesele judeţului Ialomița în această calitate.

În ceea ce privește Consiliul de Administraţie al asociaţiei, acesta este organul executiv de

conducere al acesteia, este compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale

componente, desemnaţi de consiliul judeţean, care se întruneşteîn şedinţe ori de câte ori este

nevoie, la convocarea Preşedintelui său, şi se întruneşte legal în prezenţa majorităţii membrilor

în funcţie.



Deciziile adoptate de Consiliul de Administraţie sunt supuse validării Adunării Generale a

Acţionarilor, motiv pentru care se impune ca asociaţii să desemneze persoane diferite în cele

două organe de conducere.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,
JONICA BĂICOIANU

Consiliu! Judetean ialomita
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Pi ALERANDEIA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTAREINTERCOMUNITARĂ Sur. tonCreanga nr. 82-54

SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA “Teleton: 0347 311201
Fax: 0247 314787

Ne. /706.01.2021

Câte: CONSILIUL JUDEŢEAN __VALOTATR

În atenţia: DOMNULUI PREŞEDINTE

Referitor: nominalizare reprezentant Consiliu județean în cadrul Adunării Generile a Asociaţiei
şi în cadru! Consiliului de Administrație

Asociaţia de Dezvoltare Iniercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” (Asociaţia)

este formată 7 judeţe ale Regiunii Sud Muntenia: Argeş, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, lalomiia,
Prahova şi Teleotman, reprezentate de Consiliile Judeţene,

În cadrul Asociaţiei au fost implementate 3 proiecte regionale în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2015, Axa prioritară 3 — “Îrabunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniului majorde intervenție 3.3:

Î. „Achiziţionare echipamente specifice  pentiu îmbunătățirea, capacității şi calităţii
sistenuslui de intervenţie în situații de urgenţă şi pentru acordarea asistenței medicale de urgență
şi a primului ajutorcalificat, în regiunea Sud Muntenia”

2. „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității şi calităţii
sistemului de intervenţie în situații de urgență şi pentru acordarea asistenței medicale de
urgență şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia» etapa a l-a”

3, „Athiziţie echipamente pentru intervenții de urgenţă în condiţii de iarnă (autotreze de
zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia” 6/;09. 2ol 3

În cadrul tututor proiectelor au fost achiziționate un număr de 89 autospeciale şi
echipamente necesare intervențiilor în situaţii de urgență, ce au fost distribuite către cele 7?
Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Sud Muntenia,

În prezent, la nivelul Asociaţizi sunt monitorizate şi se întocmesc documentele necesare
pentru cele trei proiecte,

Consililor Județeane.

Organele de conducere ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală a Asociaţiei (AGA) şi
Consiliul de Administrație (A). Fiecare judej și-a desemnat, prin Hotărâre de consiliujudeţean
reprezentanţi în cele 2 organe de conducere,

Pentru actualizarea Actul Constitutiv şi a Statutul Asociaţiei prin Hotărârea, Adunării

Generale a Asociaţiei, este necesar ca Fiecare Consiliu județean să nominalizeze, daca este cazul,
prin Hotărâre de consiliuJudeţean, reprezentantul în AGA şi reprezentantul în CA,



Avem rugămintea să  transmiteţi copie după hotărâre pe email-ul:
proiecteteleormandbgmail.com , sau prin poştă: Consiliul Judeţean Teleorman (Asociaţia de
Dezvoltare intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”) ste, Dunării, nr. 178, Alexandria,
județul Teleorman, în atenția doanmei Iuliana Ghibirdic,

Pentru eventuale clarificări referitoare la acestă adresă, puteți contacta din partea
Asociaţiei pe domnul Virgiliu Cocoşilă- Preşedinte Asociaţie- tel: 0749080047 sau pe luliana
Ghibirdic- tel: 0749109940,

Vă mulțumim pentru sprijin şi colaborare,

Custimă.

 

Iesocrit,

"Le


