
Project de HOTARARE NR. 	0 
privind aprobarea asocierii Uniteitii Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu Unitatea 

Administrativ Teritorială  Comuna Gheorghe Laz ă r in vederea acceptă rii acesteja, in calitate 
de membru asociat cu drepturi depline, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ ECOO 

2009" 

Consiliul Juderean lalomi ţ a, 
Aveind  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr. A66V-0 ,21-J/01.0,  .2021 al Preş eciintelui Consiliului 

Judetean lalomiţ a, 
Adresa nr. 2900 din 09.07.2021 a UAT Gheorghe Lază r că tre Consiliul Juderean lalorni ţ a; 
Tncheierea de ş edin ţă  nr. 209 din 24.09.2009 pronuntat ă  de Judecă toria Feteş ti in doscsrul nr. 

2677/22972009 prin care se inscrie in registrul asociatillor fundapilor a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  " ECOO 2009"; 

Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 1.481/ 	0 01.  .2021  at Directiei investitii Servicii 

Pub/ice  i al Compartimentului  Coercion are  Societă ri, Servicii  i  Institutii Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei juridice, de discipliner, drepturi, 

obligarii ş i incompatibiliterri; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional 6, protectia mediului ş i turism; 
Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei economico-financiare agricultur ă , 

- contrcictul de delegare a gestiunii serviciilor pub/ice de colectare deş euri nepericuloase nr. 
505/553/29.08.2011 incheiat in condiţ ille Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilită ri 
pub/ice, republicată , cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare intre Asocia ţ la de Dezvoltare 
lntercomunitară  "ECOO 2009' Societatea Comercial ă  ADI ECOO 2009 SRL, 

În conformitate Cu.'  
- prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2)  lit. c), art. 173 alin. (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. m), art, 173 

al/n.(1) lit.e) ş i al/n.(7) lit.a), art. 175 din Ordonanra de Urgenră  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rfle ulterioare; 

- prevederite Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu  modifică rile ş i completă rile 
ulterioare; 

-prevederile Ordonantei Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociarfi funda ţ ii, cu modifică rile 
cornpletă rile utter/acre; 

-prevederile Hotă rarii Guvernului nr. 85572008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru ş i a 
statutului-cadru ale asocia ţ illor  de  dezvoltare intercomunitar ă  cu object de activitate serviciile de utilit ă ri 
pub/ice; 

prevederile Legii nr. 5172006 privind serviciile comunitare de utilită ri pub/ice, republicat ă , cu 
modifică rile completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitarilor, republicat ă , cu 
modific ă rile  i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de ş eurilor, republicat ă , cu modifică rile 
completă rile ulterioare, 

"in temeiul art. 196 a//n. (1) lit. a) din Ordonan ţ a de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

Cons liul Judetean lalomIta 
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HOTARA5TE: 

Art .1 (1) Se aproba asocierea Unit ă tii Adrninistrativ Teritoriale Judetul lalornira cu Unitatea 
Administrativ Teritorial6 Comuna Gheorghe Laz6r in vederea accept6rii acesteia in calitate de membru 
cu drepturi depline in cadrul Asociariei de Dezvoltare Intercomunitar6 „ECOO 2009". 

(2) Se mandateaz6 dl. MARIAN PAVEL, Pre ş edintele ConsMului Juderean lalomi ţ a, reprezentantul 
U.A.T. Juderul lalomira în Adunarea Genera/6 a Asociarilor din Cadrul AD! „ECOO 2009" s6 voteze 
„pentru" la propunerea de acceptare a UAT Gheorghe Laz ă r ca membru cu drepturi depline in ADI „ECOO 
2009". 

Art.2 (1) Se aproba modificarea ş i completarea Statutului ADI „ECOO 2009", conform actului 
adirional prev6zut in anexa, care face parte integrant6 din prezenta hot6r6re. 

(2) Se imputernice ş te dl. MARIAN PAVEL, Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean lalomira, 
reprezentantul U.A.T. Juderul lalomita in Adunarea General6 a Asociatilor din cadrul ADI „ECOO 2009", 
s6 semneze Statutul ADI „ECOO 2009', modificat in condiriile alineatului (1). 

Art3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalornita, prezenta hot ă rare se comunic ă , spre 
ducere la indeplinire, Pre ş edintelui Cons//lulu Judetean lalornira spre ş tiintă , Adun6rii Generale a 
Asociariei de Dezvoltare Intercornunitara "ECOO 2009", unit ă tilor adrninistrativ teritoriale cornponente 
ale Asocia ţ iei precum unit6tli administrativ teritoriale Gheorghe Laz6r, Direcriei Buget Finanre, 
Direcriei Coordonare Organizare, Direcriei Investirii si Servicii Pub/ice, Compartimentului Coordonare 
Societă ti, Servicii i Institu ţ ii Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Ictlomita Institutlei 
Prefectului — Juderul lalornita, urm6nd a fi publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectlunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

A vizat, 
Seeretarul General al Judetului Ialotnita 

Adrian-Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd/Dc 
Adoptată  la Slabozia 	 BSM 
Ast6zi 	.202.2 	 2 ex 
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ACT ADITIONAL nr. 1/ 	 .2021 
la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitar ă  „ECOO 2009" 

Asociatii: 
1. Judetul Ialomita... 

2. Oraş ul Ţă ndă rel... 

3. Comuna Ograda... 

4. Comuna Platone ş ti... 

5. Comuna 

6. Comuna Suditi... 

7. Comuna Giurgeni... 

8. Comuna Mihail Kog ă lniceanu... 

9. Comuna Movila.., 

10. Comuna Mă rcule ş ti... 

in temeiul: 
- prevederilor art. 13 aim. (2) din Statutul Asocia ţ iei dc Dezvoltare Intercomunitar ă  

„ECOO 2009"; 
- prevederile Ordonantei Guvernului  Dr. 26/2000 Cu privire la asociatii i fundatii, Cu 

modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 

Convin, de contun acord, completarea i modificarea Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  „ECOO 2009" dup ă  cum urmeaz ă : 

Art.i La capitolul I „Asociatii", dup ă  punctul 10 se introduce un nou punct 11, care va 
avea urmă torul cuprins: 

„H. Comuna Glteorghe Lazar, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Lazar, cu 
sediul in comuna Gheorghe Laz ă r, jud. Ialomiţ a, Cod de identificare fiscal ă  4427978, reprezentat 
de Zaharia Elena Gabriela, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea 
Consibului Local Gheorghe Laz ăr nr.  •,, 

Art.!!  Patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", prev ă zut la 
art. 6 aim. (2), se modified de la suma de 1250 lei la suma de 1500 lei, prin aportul comunei 
Gheorghe Lazar cu suma de 250 lei. 



Prezentul Act aditional a fast semnat in 	exemplare originale, ast ă zi 

ASOCIATII: 

Jude-tul Ialomita 
Prin Presedintele Consitiului Judetean Ialomita 

Pavel Marian 

Oraş ul Ţă ndă rei 
Prin primar 
Roman George Cristian 

Comuna Ograda 
Prin primar 
Badea Lilian 

Comuna Platonesti 
Prin primar 
Negraru Florinel 

Cornuna Saveni 
Prin prirnar 
Dr ă goi Mariana Daniela 

Comuna Suditi 
Prin primar 
Ş inean Vasile 

Comuna Giurgeni 
Prin primar 
Dinu Valere 

Comuna Mihail Kog ă lniceanu 
Prin primar 
Barbu Mih ă ită  

Comuna Movila 
Prin primar 
Mihai Valeriu 

Comuna M ă reulesti 
Prin primar 
Ciriblan Sorin Romeo 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proieetul de hotel' riire privind aprobarea asoeierii Unit č4ii Administrativ Teritoriale bidet:al Ialom4a eu 

Unitatea Administrativ Teritoriald Comuna Gheorghe Laz ă r ii, vederea acceptdrii acesteia, in ealitate 
de membru asoeiat Cu drepturi depline, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitard „ ECOO 2009" 

Prin proiectul de hotdră re sup us dezbaterii se propune Plenului Cons//Zulu! Judetean lalomita 
aprobarea asocierii Unităţ ii Adtninistrativ Teritoriak Judetul Ialomita cu Unitatea Administrativ Teritorială  
Comuna Gheorghe Lazar in vederea acceptă rii acesteia, in calitate de membru asocial` en drepturi depline, 
in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „ ECOO 2009", 

Asociatia a fast infiintatd in anti, 2009 prin asocierea Orasului Tă nddrei en localitdtile Giurgeni, 
Ogrcida, Mă rculesti, Mihail Kogdlniceamt, Movila, Platonesti, S ă veni ş i Suditi. Ulterior, a aderat 
Asociatie i Comuna M ă rculesti. Astfel cum rezult ă  ş i din Statutul Asociatiei, aceasta a fast constituitd în 
seopul îfiinţă rii, organizdrii, reglementă rii, finanhă rii exploatdrii, monitoriză rii ş i gestionă rii în comun a 
serviciului de salubrizare pe raza de compete* a unitdtilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, 
cofondatorii Asociatiei, cii exceptia Comunei M ă rculesti, au infiintat in anul 2011 societatea comercialci ADI 
ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate c ă ruia, la data de 29.08.2011, in conditiile 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati pub/ice, republicatd, en modificdrile ş i 
completdrile ulterioare, Asociatia i-a delegat serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare 
localitate eomponentă  a its'ociatiei. 

In conformitate en atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitate publicd de interes judetean, acesta are obligcdia de a sprijini autorită tile 
pub/ice locale in fitrnizarea ecitre cetciteni a serviciilor utilitate pub lică  inclusiv cele de salubrizare. 

În prima etapd, Consiliul Judetean lalomita a aprobat Asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale 
Judetul Ialomita Cu unitcitile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitard "ECOO 2009", in vederea participă rii la patrimoniul Asociatiei, in calitate de membru 
asociat en drepturi depline, prin HCJ Ialomita nr. 105 din 11.06.2021. in etapa secundard a fast aprobată  
asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale Judeful Ialomita cu unit ă tile administrativ teritoriale componente 
ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participdrii eapitalul social al aces teia, in cc-dilate 
de asociat en drepturi depline, prin HCJ Ialomita nr. 106 din 11.06.2021. Aderarea judetului lalotnita 
ADI „ ECOO 2009" a creat un mediu favorabil asocierii i altar UAT-uri din Judet. Astfel UAT Gheorghe 
Lază r si-a manifestat intenţ ia de aderare in cadrul Asociatiei. 

Conform Codului administrativ, Presedintele Consiliului Jude lean Ialomita este reprezentantul de 
drept al judetului Ialomita in cadrul organelor de conducere ale Asociatiei (Adunarea Generalei a 
Asociatilor, respectiv Consilittl director). Tot prin proiectul de hotă rdre, Sc propune aprobarea modificdrii 
Statutului ADI „ECOO 2009", ea urmare a aprobdrii aderă rii Cornunei Gheorghe Lază r la aceaski asociatie 
de dezvoltare intercomunitard. 

Constakind că  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialornita adoptarea hotdrarii in forma si continutul prezentate în pro/eel. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN P  • L 

Consifiul Judete6n 
lalomita 

111111111011  1 oogoosi op 

Tehnoredaetat, 
Beircigan Stelicd Marius 
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DIRECTIA INVESTIŢ II 51 SERVICII PUBLICE Nr 	  

COMPARTIMENTUL COORDONARE SOCIELkTI SERVICII 
SI INSTITUTII  PUB LICE  SUBORDONATE 

RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind aprobarea asoclerii Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul 

Ialomita cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  Gheorgbe Laz ă r in vederea accept ă rii 
acesteia, in calitate de de membru asociat cu drepturi depline, in cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" 

Consiliul Judetean Ialomita intentioneaz ă  să  implementeze un Sistem de Management 
Integrat al De ş eurilor la nivel jude ţ ean, proiect ce poate fi fmantat din fonduri POIM. Acest demers 
implic ă  realizarea investitiilor din PJGD Ialomita, cu valoarea estimat ă  la 27.700.000 euro. 

Prin Programul Operational Infrastructur ă  Mare (2014-2020) se acorn finantare nerambursabil ă  
pentru proiecte de investitii ş i de sprijin pentru preg ă tirea proiectelor in sectorul de de ş euri, in cadrul Axei 
Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, 
Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea num ă rului depozitelor neconfonne i cre ş terea gradului de 
preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romă nia. Conform Ghidului, solicitantil eligibili pentru aceste 
proiecte sunt Asociatiile de Dezvoltare Intereomunitar ă  (ADD prin Consiliile Judetene. 
Scopul Asociatiei „ECOO 2009„ este gestionarea in sistem integrat a problemelor in domeniul 

deseurilor la nivel judetean ş i accesarea fondurilor curopene in vederea realiz ă rii investi ţ illor din 
Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor. 

Asociatia a fost infiintat ă  in anul 2009 prin asocierea Ora ş ului Tă ndă rei cu localit ăţ ile 
Giurgeni, Ograda, M ă rculesti, Mihail Kogă lniceanu, Movila, Platone ş ti, S ă veni si Suditl. Ulterior, a 
aderat la Asocialle ş i Comuna Mă rcule ş ti. Astfel cum rezult ă  ş i din Statutuf Asociaţ iei, aceasta a 
fost constituit ă  in scopul înfiinţă rii , organiz ă rii, reglement ă rii, finanţă ril exploată rii, monitoriz ă rii 
gestionă rii  in  comun a serviciului de salubrizare pe raza de compete* a unit ă tilor administrativ 
teritoriale membre.  In  acest sens, cofondatorii Asociatiei, Cu  excep ţ ia Comunei M ă rculesti, au 
infiinţ at in anul 2011 societatea comerciala ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor 
de salubritate că rula, la data de 29.08.2011, in conditiile Legii nr. 51/2006 privind servielile 
comunitare de utilită ti publice, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, Asocia ţ ia i-a 
delegat serviciul public de colectare de ş euri nepericuloase din fiecare localitate component ă  a 
acesteia. 

În conformitate cu atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean  îu  
domeniul serviciilor comunitare de utilitate public ă  de interes judetean, acesta are obligatia de a 
sprijini autorit ă tiie publice locale in fumizarea că tre cet ă teni a serviciilor de utilitate public ă , 
inclusiv cele de salubrizare. 

In prima etap ă , Consiliul Judetean Ialomita a aprobat Asocierea Unit ăţ ii Administrativ 
Teritoria1e Jude ţ ul Ialomi ţ a cu unită tile administrative teritoriale componente ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitard „ECOO 2009", in vederea particip ă rii la patrimoniul Asociatlei, in 
ealitate de rnembru asociat cu drepturi depline , prin HCJ Ialomita nr.105 din 11.06.2021. In etapa 
seeundar ă  a fost aprobat ă  asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unităţ ile 

1 
ConiJjui Jadete4n laiovta imp !  
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administrative teritoriale componente ale operatorului S.C.ADI ECOO 2009 SRL, in vederea 
particip ă rii la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat Cu drepturi depline, prin HCJ 
Ialomi ţ a nr.106 din 11.06.2021. 
Aderarea Judetului Ialomi ţ a la ADI „ECOO 2009", a creat un mediu favorabil asocierii altar UAT-
uri din judet. 

Astfel, prin adresa nr.2900/09.07.2021, UAT Comuna Gheorghe Lazar, a solieitat 
acceptarea UAT comuna Gheorghe Laz ă r in cadrul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009„ in calitate de membru cu drepturi depline. 

Prin aderarea Comunei Gheorghe Lazar la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 
2009, Asociatia îi va l ă rgi aria de operare, contribuind astfel la scopul cornun al jude ţ ului Ialomita: 
respectarea principiilor ş i a obligatiilor din Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor al judetului 
Ialomita, imbun ă tă tirea calit ăţ ii ş i accesului la infrastructura de salubrizare, prin asigurarea 
serviciilor de colectare/depozitare a de ş eurilor in toate zonele rurale din jude ţ ul Ialomi ţ a care, in 
prezent, nu beneficiaz ă  de aceste servicii. 

Avă nd in vedere cele prezentate mai sus, propunem aprob ă rii plenului Consiliului Jude ţ ean 
Iaomiţ a urmă toarele: 

- Aprobarea asocierii Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomi ţ a cu Unitatea 
Administrativ Teritorial ă  Comuna Gheorghe Lazar, in vederea accept ă rii acesteia, in calitate 
de membru asociat cu drepturi depline in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009„ 
Aprob  area modific ă rii actului Statutului ADI „ECOO 2009, ca urmare a aprob ă rii aderă rii 
Comunei Gheorghe Lazar la aceast ă  asocia ţ ie de dezvoltare intercomunitar ă . 

DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE 	COMPARTIMENTUL COORDONARE 
SOCIETITI SERVICII SI 

INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE 

1?irector Executiv, 
.Cristian Vlad 

Consilier, 
Ioana Stoica 

--F)) 
Consilier, 

Doina Rosca 
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