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

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării  
acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009” 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16670/2021 – N din 09.07.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 
 - Adresa nr. 2900 din 09.07.2021 a UAT Gheorghe Lazăr către Consiliul Județean 
Ialomița; 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 16679/2021 – J din 09.07.2021 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice și al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice 
Subordonate; 
 - Avizul nr. 16898/2021 – J din 13.07.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 16753/2021 – L din 12.07.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 16981/2021 – B din 14.07.2021  al Comisiei economico-financiare  și 
agricultură; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 131 din 15.07.2021 privind aprobarea 
asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu 
drepturi depline,  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009”; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 92 alin.(2) lit.b),  art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m), art. 173 

alin.(1) lit.e) și alin.(7) lit.a), art. 175 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 și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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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 Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea participării acesteia la capitalul 
social al SC ADI „ECOO 2009” cu suma de 80 lei, reprezentând 8 părți sociale. 

(2) Se mandatează dl. MARIAN PAVEL, Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
reprezentantul U.A.T. Județul Ialomița în AGA din Cadrul SC ADI „ECOO 2009” să voteze 
„pentru” la propunerea de participare a UAT Gheorghe Lazăr la capitalul social al SC ADI „ECOO 
2009”.  
 
 Art.2 (1) În condițiile art. 1, se aprobă majorarea capitalului social al SC ADI ECOO 2009 
SRL, cu suma de 80 lei, reprezentând 8 părți sociale. 
 (2) Capitalul social inițial este deținut de acționari după cum urmează: 

- Județul Ialomița – 2.900 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 29.000 lei, reprezentând 85,093% din capitalul social. Participare la profit 
85,093% și participare la pierderi 85,093 %. 

- Orașul Țăndărei – 445 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 4.450 lei, reprezentând 13,058 % din capitalul social. Participare la profit 
13,058 % și participare la pierderi 13,058 %; 

- Comuna Ograda - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % 
și participare la pierderi 0,206 %; 

- Comuna Platonești - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,264 % din capitalul social. Participare la profit 0,264 % 
și participare la pierderi 0,264 %; 

- Comuna Săveni - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % 
și participare la pierderi 0,206 %; 

- Comuna Sudiți - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 80 lei, reprezentând  0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % 
și participare la pierderi 0,234 %; 

- Comuna Giurgeni - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,264 % din capitalul social. Participare la profit 0,264 % 
și participare la pierderi 0,264 %; 

- Comuna Mihail Kogălniceanu - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,206 % și participare la pierderi 0,206 %; 

- Comuna Movila - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 80 lei, reprezentând  0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % 
și participare la pierderi 0,234 %; 
 - Comuna Gheorghe Lazăr - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 80 lei, reprezentând  0,234 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,234 % și participare la pierderi 0,234 %; 
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Art.3(1) Se aprobă Actul constitutiv, modificat/actualizat în condițiile art. 1, în forma 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
reprezentatul U.A.T. Județul Ialomița în AGA din cadrul ADI „ ECOO 2009”, să semneze Actul 
Constitutiv, modificat în condițiile alineatului (1). 
 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și, spre știință, 
Adunării Generale a Asociaților din cadrul operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, unităților 
administrativ teritoriale asociate ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, menționate la art.1) 
precum și unității administrativ teritoriale Gheorghe Lazăr, 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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