
Cod FP – 07 – 06, ed. 2 vers 1 

 

 

                         

H O T Ă R Â  R E 
privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele 
unități administrativ-teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline   

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.20234/2021-R din 24.08.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

- Încheierea de ședință nr. 209 din 24.09.2009 pronunțată de Judecătoria Fetești în 
dosarul nr. 2677/229/2009 prin care se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”; 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate comun nr. 20248/2021-Z din 24.08.2021 al Direcției Investiții 
și Servicii Publice și al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice 
Subordonate; 
 - Avizul nr. 20577/2021 - T din 27.08.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 20417/2021 – F din 26.08.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 20436/2021 – Z din 26.08.2021  al Comisiei economico-financiare  și 
agricultură, 

- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 131/15.07.2021 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”; 

- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 148/30.08.2021 privind aprobarea fuziunii 
prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c),  art. 173 alin. (1) lit. d) şi 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 şi 
completările ulterioare; 

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-
cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice; 

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

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(1) Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu 

unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1, în vederea acceptării acestora în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, în calitate de asociați cu 
drepturi depline. 

(2) Se ia act de participarea fiecărei unități administrativ-teritoriale cu suma de 200 lei 
la patrimoniul Asociației și o cotizație anuală de 8 lei/locuitor.  

(3) Se mandatează domnul Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean Ialomița și 
reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOO 2009”, să voteze „pentru” la propunerea de acceptare a unităților 
administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1 ca membre cu drepturi depline în cadrul 
Asociației. 

 
Art.2(1) Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOO 2009”, conform actului adițional prevăzut în anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește domnul Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean Ialomița 
și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, să semneze Statutul actualizat al Asociației. 

 
Art.3 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, unităților 
administrativ teritoriale componente ale Asociației, precum și unităților administrativ 
teritoriale prevăzute în anexa nr.1, 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 

MARIAN PAVEL 
 
 

                                                                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul General al Județului Ialomița 

                                                                                                             ADRIAN-ROBERT IONESCU 
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