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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea asocierii Judeţului lalomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare

intercomunitară lalomiţaîn vederea finanţării proiectelorîn cadrul implementării

Progrămului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere: =

- Referatul de aprobare nr. d637[Ul - 7. din 024„2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- adresa nr. 424 din 05.04.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

Ialomiţa;

- Proiectul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86 din 18.05.2018 privind aprobarea

asocierii Județului Ialomița cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ în vederea

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară lajomița,

- Raportul de specialitate nr. 25(Apt!-d [2.04.2021 al Direcţiei Coordonare

Organizare ;

- Raportul nr. 2021 al Comisiei economico-financiare şi

agricultura,

- Raportul nr. 2 12021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

obligații şi incompatibilităţi,

În conformitate cu:
- prevederile art. 89 alin. (1),:alin. (8), art. 90 alin. (1)şi (3), art. 92 alin. (1), art.

173 alin.(1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  lalomiţa nr. din

2021 privind aprobarea bugetului generalal judeţului lalomiţa pe anul 2021, cu

modificările şi completările ulterioare,

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

57/2019 privind Codul Administrativ,



HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului lalomița cu Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară lalomița în vedereafinanţării proiectelor în cadrul implementării
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021.

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat privind finanţarea menţionată la art. 1) în

forma şi conținutul prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Județean

Ialomiţa, să semneze Acordul de parteneriat menţionat la art. 2), precum şi eventualele

acte adiționale la acesta.

Art. 4 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării.

Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului lalomița, prezenta hotărâre se va
 

comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul

- aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului

— Judeţul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa,

secțiunea “Monitorul Oficial al judeţului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul Generalal Judeţului al Ialomiţa
eee | Adrian —Robert IONESCU

Î 27
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Consiliul Judetean Ialomita Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa

Nr. Nr.

ACORD DE PARTENERIAT

În temeiul:

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legii finanțelor publice localenr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii. Consiliului Judeţean”Ialomița. nr.86/18.05.2017 privind aprobarea asocieriiJudeţului
Ialomiţa cu unele unități: administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. privind aprobarea bugetului
general al judeţului Ialomiţa pe anul 2021;
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. privind aprobarea
asocierii şi a acordului de parteneriat între Județul Ialomiţa și Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului
Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021.

 

Având în vedere:

Proiectul Ghidului Solicitantului de Finanţare Nerambursabilă în cadrul Programului Judeţean de
Dezvoltare Locală pentru anul 2021

Art, 1. Părţile
1.1. Judeţul Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Slobozia, telefon 0243/230200, fax

0243/232100, e-mail cji(Acicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN RO58TREZ24A8001 10550142X

deschis la Trezoreria Slobozia reprezentață prin domnul Pavel Marian, Preşedintele Consiliului
Judeţean Ialomiţa, în calitate de partenerprincipal,

şi

1.2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Str,

Matei Basarab,  Nr.22, bl. A5, parter, cod fiscal 38485337, cod IBAN

RO40RZBR0000060020449019 reprezentată prin domnul Ganea Daniel, Director şi persoană care
gestionează patrimoniul, conturile bancare şi activităţile financiare curente ale asociației, în calitate
de partener secundar,
au convenit următoarele:

 



Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat

Prin semnarea prezentului Acord de parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborareîn vederea
implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa. 2021

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare, derulare şi finanţare a
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021.

Art. 4, Principiile de bună practică ale parteneriatului

4.1 Părţile trebuiesă se consulte în mod regulat și să se informeze asupratuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acorduluide parteneriat.
4.2 Partenerii trebuie să desfăşoareactivităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică,
respectiv cu maximum de profesionalism, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul
vizat.

Art. 5. Durata acordului
5.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la dată semnării de ambii parteneri.
5.2 Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioadade 24 de luni.

Art. 6. Drepturi şi obligații ale partenerilor
6.1 Drepturi și obligaţii ale partenerului principal
a) Să asigure finanțarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 cu sumele

aprobate și prevăzute în bugetul județului Ialomiţa, iar transferul se va realiza conformanexei la
prezentul acord de parteneriat. Pentru anul 2021 suma prevăzută în bugetul judeţului este de10.000
miilei.
b) Să colaboreze cu partenerul secundarși să sprijine derularea în bune condiţii a Programului pe
toată durata derulării Acordului de parteneriat.
c) Să primească informăritrimestriale sau ori de câte ori este nevoie despre stadiul de implementare
a Programului Judeţean de Dezvoltare Locală 2021.
d) Să desemneze experţi din cadrul aparatului de specialitate să facă parte din comisia de evaluare a
cererilor de finanțare/comisia de soluționare a contestaţiilor.
e) Să comunice partenerului secundar orice modificare intervenită cu privire la alocările financiare
anuale destinate implementării Programului.

6.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului secundar
a) Să colaboreze cu partenerul principal și să asigure derularea în bune condiţii a Programului pe
toată durata Acordului de parteneriat.
b) Să informeze partenerul principal cu privire la modificările Ghidului solicitantului de finanțare
nerambursabilă în cadrul Programului 2021.
c) Să asigure resursele umane care să participe la evaluarea cererilor de finanţare primite din partea
membrilor ADI Ialomiţa, precum şi la monitorizarea implementării proiectelor conformcontractelor
de finanţare.
d) Să verifice și să aprobe, după caz, cererile de plata primite de la beneficiarii finanțării
nerambursabile.
c) Să informeze trimestrial partenerul principal sau ori de câte ori este nevoie despre situația
stadiului de implementare a Programului Judeţean de Dezvoltare Locală 2021.
£) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activității desfăşurate
conform Acordului de parteneriat.



g) Să asigure verificarea/regularizarea sumelor rămase neutilizate de unitățile administrativ
teritoriale beneficiare, în termenele stabilite în Ghidul solicitantului şi restituirea acestora Judeţului
Ialomiţa.

Art. 7. Responsabilităţile părților în implementarea Acordului de parteneriat:
Responsabilităţile partenerilor sunt descriseîn tabelul de mai jos şi corespund prevederilor Ghidului

solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului.

 

 

Activitate Responsabilităţi
Finanțarea Aprobarea finanțării programului prin
programului Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa

 

Evaluarea cererilor de
finanțare

Desemnarea experților care să facă parte
din comisia de evaluare, respectiv

 

Partenerprincipal comisia de soluționare a contestaţiilor

Monitorizarea Solicitarea de informări cu privire la
implementării implementarea proiectelor care au
programului obținut finanțare.
 

 
Evaluarea cererilor de
finanţare

Desemnarea experților care să facă parte
din comisia de evaluare, respectiv
comisia de soluționare a contestaţiilor.

 

 

   
Incheierea Intocmirea contractelorde finanţare.
contractelor de
finanţare

Finanţarea proiectelor Verificarea cererilor de plata ale
Partener secundar beneficiarilor şi aprobarea sumelor

Monitorizarea Realizarea procedurilor de Monitorizare a
implemenţării proiectelorfinanțate.

proiectelor

Evaluarea Realizarea de rapoarte
programului
 

 
Art. 3. Răspunderea partenerilor:

8.1 Partenerul principal răspunde de asigurarea finanțării Programului Judeţean de Dezvoltare

Locală Ialomiţa 2021 .
8.2 Partenerul secundar răspunde de evaluarea, monitorizarea și finanțarea proiectelor contractate în
cadrul programului.

Art. 9. Notificări
9.1 Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul Acord de parteneriat se vaface în scris;
9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, câtşi la primire.
9.3 Comunicările între părți se pot face prin fax, e-mail, poştă, curier, cu condiţia confirmării

primirii comunicării.



Art 10. Legea aplicabilă
Prezentul Acord de parteneriai se încheie și vafi interpretatîn conformitatecu legislaţia românească
în vigoare.

Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat

11.1 Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acestlucru.

Art. 12, Litigii

Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord de parteneriat va fi
soluționată pe cale amiabilă între Părţi, iar în situația în care acestea nuajung la niciun acord privind
soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționatăde instanțele competențe.

Art.13, Prevederi finale

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, „creearea eeeneeen eee în 2 (două) exemplare originale,
câte unul pentrufiecareparte.

PARTENER PRINCIPAL PARTENER SECUNDAR

JUDEŢUL IALOMIŢA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ IALOMIŢA

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA DIRECTOR,

MARIAN PAVEL DANIEL GANEA

Director executiv B.D.F.,

Mihaela Moroianu

Avizat CEP, Avizat C.F.P,

Director executiv D.C.O.,

lonica Băicoianu

Avizat legalitate, Avizat legalitate

 



 

Consiliul Judetean Ialomita Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa

 Anexă - La acordul de parteneriat Nr..,,......./Data.

Procedura de plata

A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

Prezentarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021

Programul Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021

Programul Judeţean de Dezvoltare Locală își propunesă sprijine implementarea deproiecte care
vizează investiții de infrastructură de interes local, cu încadrarea în prevederile Cap. V „ Alocarea

financiară”din Ghidul Solicitantului de finanțare nerambursabilă 2021,

Programul Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021

Programul Judeţean de Dezvoltare Locală are că scop îmbunătăţirea continuă a calității vieții
locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunități

- rurale şi urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone
de potenţial economic şi pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecția mediului şi
coeziunea socială.

Obiectivele specifice prin care programulîși propune să-şi atingă scopul mai sus menţionat sunt
următoarele:

e dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de

- management şi valorificare a capitalului natural în vederea gestionării ecoeficiente a consumului
de resurse, cu accent pe valorificarea optimă a acestora;

e creşterea continuă a capacității de management, planificare şi parteneriat a actorilor relevanţiîn
contextul judeţean învederea dezvoltării durabile a judeţului şi a diminuării disparităţilor dintre
mediulrural şi cel urban;

e îmbunătățirea serviciilor sociale, educaţionale, cultural-recreative;

e îmbunătăţirea calității spaţiilor publice (infrastructură rutieră, spaţii verzi,utilităţietc).

Scopul procedurii :

Procedura stabilește modalitatea de finanţare a Programului Judeţean de Dezvoltare Locală
Ialomiţa 2021 decătre Judeţul Ialomiţa prin ADI Ialomiţa.

L. Efectuareaplăţilor

Plata sumelor reprezentând finanțarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală- Ialomița se
efectuează prin virament bancar, din bugetul Judeţului Ialomiţa,în contul bancar al Asociaţiei de

1

  



Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, RO40RZBR0000060020449019 deschis la Raiffeisen Bank -
Sucursala Slobozia.

Transferul din contul Judeţului Ialomiţa în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
se va realiza trimestrial sau ori de câte ori necesitățile de finanţare impun, în baza unei solicitări
transmisă Judeţului Ialomiţa, solicitare care trebuie să conţină necesarul de finanțare fi utilizat de
unităţile administrativ teriţoriale beneficiare, conform contractelor de finanțare încheiate în acest

sens.

În ultimul trimestru al fiecărui exerciţiu bugetar sumele alocate și neutilizate vor fi restituite
Judeţului Ialomiţa panala 20 decembrie fiecărui exercițiu bugetar,

Solicitarea de plată vafi însoţiă de următoarele documente;

- Procesele-verbale ale Comisiei de evaluare a Cererilor de finantare prin care se solicită finanţare
nerambursabilă în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021;
- Hotărârile Consiliului de Administraţie al ADI Ialomiţa cu privire la aprobarea cererilor de
finanţare,în copie conform cu originalul;
- Contractele de finanțare încheiate între ADI Ialomiţa și beneficiarii cererilor de finanțare, în copii
conform cu originalul;
- Situaţiile cu-sumeleestimate fi plătite solicitanțilorîn perioada următoare;
- Judeţul Ialomiţa îşi rezervă dreptul de a solicita și alte documente, în funcţie de caracteristicile
proiectului aflat în finanțare.

II. Clauzefinale

ADI Ialomiţa îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte administrarea sumelor alocate
din bugetul Judeţului Ialomiţa, cu respectarea prevederilor legale şi a destinaţiei sumelorprevăzute
în contractele de finanțare.

Finanțările nerambursabile din fonduri publice se acordă solicitanţilor ale căror propuneri de proiect
vor fi selectate în urma aplicării procedurilor de evaluare şi selecţie, în baza unui contract de

finanțare nerambursabilă încheiat între ADI Ialomiţa şi beneficiar.

ADI Ialomiţa are obligaţia de a ţine o evidență pentru fiecare proiect finanţat prin Programul
Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021

Judeţul Ialomiţa va efectua plătile aferente solicitărilor în maximum 10 zile de la primirea
solicitărilor de plata.

Sumele rămase neutilizate până la data de 20 decembrie a fiecărui exerciţiu financiar vorfi restituite
de ADIIalomiţa, Judeţului Ialomita, în contulşi la bancaindicată de acesta.
Judeţul Ialomiţa are dreptul de a verifica toate datele şi documentele în legătură cu
realizarea programului.

ADI Ialomiţa se obligă să permită reprezentanţilor Judeţului Ialomița evaluarea realizării
programului, prin punerea la dispoziţia acestora a tuturor datelor și documentelor solicitate.
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa

cu Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară lalomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul

implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobarea

asocierii Judeţului lalomiţa cu Asociaţia deDezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării

proiectelorîn cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală lalomiţa 2021 .

Propunerea este fundamentată pe prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul

judeţean îndeplineşte atribuții privind cooperarea interinstituţională, sens în care hotărăşte, în

“condiţiilelegii, cooperarea sau asocierea cu peroane juridice romăne ori străine, inclusiv cu parteneri
din societatea civilă în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau

proiecte de interes publicjudeţean.

Conform prevederilor art. 90 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul :administrativ,-„Judeţele pot sprijini asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin

programe de dezvoltare județene sau locale, finanțate anual! din bugetul judeţului sau din alte surse,

„în condiţiile. legii care reglementează finanţele publice locale, inclusiv prin asigurarea finanţării

acestora din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale.”

Astfel, în proiectul bugetului general al Judeţului lalomița pe anul 2021 supus aprobării

Consiliului Judeţean lalomiţa este alocată suma de 10.000 mii lei pentru finanţarea unor obiective de

investiții de infrastructură în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală lalomiţa 2023,

program care își propune.să sprijine. financiar derularea de proiecte care vizează obiective de

investiții de infrastructură de interes local pentru dezvoltarea comunităţilor din județ.

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară va avea responsabilitatea primirii cererilor de

_. finanţare-nerambursabilă, va. selecționa proiectele conform prevederilor Ghidului solicitantului de

--finanţare nerambursabilă. în: cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 şi are

responsabilitatea efectuării plăţilor in cadrul contractelor încheiate cu solicitanții în condiţii de

legalitate.

Reglementarea modalităţii de acordare a finanţării şi de gestionare a fondurilor este

prevăzută în Acordul de parteneriat, anexă a Proiectului de hotărâre.

Asocierea judeţului Ialomița cu Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară lalomiţa este în

conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora”autorităţile  deliberative pot aproba

colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

7 Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia



Hieief GIS Pertarariaa

ROMÂNIA | =
RIĂA SIMTEX 2)

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA ez 

 

 
 

 

 

 

Tel.: 0243 230200 NR , A web: ur.cicnet,ro

Fax: 0243 230250 Slobozia - Piața Revoluţiei Ne. 1 e-mail: cifcicnet.ro

DIRECŢIA COORDONARE ORGANIZARE Nr. 522/2024 d) re 942021

RAPORTDE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare

intercomunitară lalomiţa în vedereafinanţării proiectelor în cadrul implementării Programului

Judeţean de Dezvoltare Locală lalomiţa 2021

În conformitate cu prevederile 90 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

 

prin programe de dezvoltare județene sau locale, finanțate anual din bugetuljudeţului sau din alte

surse.

„Prin proiectulbugetului judeţului Ialomițapentru anul 20241, s-a supusaprobării Consiliului
Judeţean /alomiţa alocarea sumei de 10.000 miilei pentru finanțarea unor investiții de infrastructură

de interes local, eligibile a fi finanțate în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița

2021.

- Potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind

cooperarea interinstituţională, sens în care hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu

peroanejuridice româneori străine,inclusiv cu parteneri din societatea civilă în vederea finanţăriişi

realizării în comun a unoracţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.

Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară lalomița a aprobat Programul Judeţean de

Dezvoltare Locală lalomiţa 2021 şi Ghidul a! solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul

acestui program, pentru finanţarea unor obiective de investiţii de infrastructură de interes locai, dar

cu impact asupra dezvoltării comunităţilor la nivel judeţean.

» „Pentrupunerea în.aplicare.a acestui program şi alocarea finanţării nerambursabile de la

bugetul județului Ialomiţa, conform prevederilor 90 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesară reglementarea prin încheierea unui Acord de

parteneriat dintre Judeţului lalomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Ialomiţa în vederea

finanţării proiectelor pentru implementarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa

2021.

 

Acordul stabileşte condiţiile şi modalitatea de utilizare a fondurilor publice şi obligaţiile

Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară Ialomița privind gestionarea fondurilor publice.

Ținând cont de faptul că şi Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare, în art. 35 alin. (1) prevede că “autorităţile deliberative pot aproba

colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale”și având în vedere

importanţa implementării unor obiective de investiţii de infrastructură la nivelul comunităţilor rurale

şi urbane din judeţ pentru dezvoltarea acestora, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate

şi de oportunitate pentru adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
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