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PROIECT DE HOTĂRARE NR.
privind modificarea Statutului Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru
serviciul de alimentare cu apă i canalizare "ADI PERIURBAN Ă SLOBOZIA"

Consiliul Judeţecin
Avdnd în vedere:
Referatul de aprobare nr.d*

,

e0/-4115°,42021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean

Examindnd:
Hotdreirea Adundrii Generale a Asocialiel de Dezvoltare Intercomunitard de utiliteiti pub lice
pen tru serviciul de alimentare cu apd i canalizare "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA" nr.
14.10.2021;
- Raportul de specialitate comun nr., 6P- ,),?1,--(2 14°,2021 al Directiei Investitii şi Servicii Publice
şi al Compartimentului Coordonare Societati Servicti s Ins(itutii Publice Subordonate;
.2021 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi,
Avizul nr.
incompatibilităti;
Avizul nr,
.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionaki, protectia rnediului ş i turism;
.2021 al Comisiei econornico-financiare şi agriculturd;
- Avizul nr.
In conformitate Cu..
- prevederile art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. d) şi aim. (5) lit. m), şi art. 243 aim. (1) lit.h) din
Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificeirile şi completdrile
ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului
26/2000 cu privire la asociatii şż fundatii, cii modificdrile
şi completeirile ulterioare;
-prevederile Hotdreirii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru .51a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarei cu object de activitate serviciile de utiliteiti
pub/ice,
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicatei, cu
modificeirile ş i completdrile ulterioare;
- prevederile Legii TM 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apd şi canalizare, republicatd,
cu modificdrile .51 completdrile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile şi coinplearile ulterioare,
HOT Ă R Ă STE:

Ara Se aprobd modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoliare Intercomunitard de utilităti
publice pentru serviciul de alimentare cu apd i canalizare "ADI PERIURBAN Ă SLOBOZIA", duper cum
urmează:
1. La articolul 11 — Obligatiile asociatilor, punctul b.1. de la litera b) se modified şl va avea
următorul cuprins:
Cod FP — 07 — 06, ed. 2 vers. 0

"b) S ă plăteasc ă pană la data de 31 mai a fiecărui an cotizaţia anual ă, fixată pentru fiecare membru
astfel:
b.1. Judeţul Ialomiţa — 400.000 lei;"
Art.2 Pentru anul 2021, cotizaţia Judeţului Ialomita menţionatei la art.]] pct. bd., modificat în
conditille art.1), se va achita peină la data de 01.12.2021.
Art3 Se imputernice şte domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Juderean Ialomiţa şi
reprezentantul de drept al Judeţului lalornita in Adunarea Generalci a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitarei de utiliteiţi publice pentru serviciul de alimentare Cu apei şi canalizare "AD1
PERIURBAN Ă SLOBOZIA", s ă voteze "pentru" la propunerea de modificare a Statutului Asocia ţiei ş i
să sernneze Statutul, actualizat, în condiţiile add.
Art3 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialoiniţa, prezenta hoteireire se comunicel, spre
ducere la indeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomita, spre $iinţă, Aduneirii Generale a
Asociaţiei, UAT-urilor membre ale Asocia ţiei, Directiei Buget Finante, Directiei Coordonare
Organizare, Directiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societeiţi, Servicii şI
Institutil Publice Sub ordonate din cadrul Cons iliului Judelean Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului — Judetul
Ialomiţa, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţa — Secţiunea "Monitorul Oficial al
Judeţului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCH
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REFERAT DE APR OBARE
la proieetul de hotăriire privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de
utilit ăti publice pentru serviciul de alirnentare Cu apă eanalizare "A DI PERIURBANĂ SLOBOZIA"

Prin proiectul de hotărcire upus dezbaterii Sc propune Plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa
aprobarea modificarea Stat utului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă de utilităţi pub/ice pentru
serviciul de alimentare cu apă i canalizare "ADI PERIURBAN Ă SLOBOZIA".
Asociaţia a fost infiin ţată in anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia cu localităţile Ciulniţa,
Cosarnbesti, Griviţa, Mdrculesti şi Sc ănteia. Astfel cum rezultd şi din Statutul Asociaţiei, aceasta a fost
constituită in scopul înjinţării, organizdrii, reglementdrii, finanţării exploatării, monitorizării „si gestiondrii
in comun a serviciului de alimentare en apd si canalizare pe raza de compete* a uniteiţilor administrativ
teritoriale membre. In acest sens, la data de 16.04.2014, in condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi pub/ice, republicată, cu modificdrile si complet ările ulterioare, Asociaţia a delegat
către operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de apd i canalizare din fiecare localitate
componentd a Asociaţiei.
În conformitate Cu atribuţ iile conferite prin Codul administrativ unui consiliu jude ţean in domeniul
serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judelean, acesta are obligaţia de a sprijini autorităţile
pub/ice locale in furnizarea către eetdreni a serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de apă ş i canalizare. In
acest context legislativ, Jude ţul Ialomita a aderat la patrimoniul Asociaţiei prin Hotărărea Consiliului
Jude/can Jalorniţa nr. 103/11.06.2021. Conform prevederilor statutare, cotizaţia anuald a Judeţului Ialornita
a fost aprobatd la un nivel de 50 mui lei, iar pentru ceilalţi membri suma de 4,885 lei per locuitor
În acord cu scopul şi obiectivele Asocia ţiei, inclusiv ale operatorului regional căruia i-a fost delegat
serviciul de apă şi canalizare, Judeţul Ialomiţa are ca principal obiectiv imbunătăţirea calităţii şi accesului
la infrastructura de apăkanalizare în toate zonele rurale din judeţul Ialomiţa care, in prezent, nu beneficiazd
de aceste servicii. Acest obiectiv nu poate fi realizat deceit printr-o finan ţare substanţială a Asociaţiei, sens
in care, prin proiectul de hotărăre se propune majorarea cotizaţici anuale in Asociaţie a celor doi acţionari
principali al operatorului regional, si anume Judeţ ul lalomiţa i Municipiul Slobozia. Astfel, cotiza ţia anuală
propusd pentru Judeţul Ialomiţa este de 400 mu i lei. Pe termen mediu si lung, 'in funcţie de resursele bugetare
anuale aprobate, cotizaţia poate de modificată. De asemenea, inclusiv ceilalţi asociaţi vor analiza, anual,
posibilitatea de majorare a cotizaţiei proprii în acord cu cerinţele investiţionale ale a Asociaţiei şi
operatorului regional.
Constatănd că sunt indeplinite condiţiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude/can
Ialomiţa adoptarea hotărarii in forma si conţinutul prezentate înproiect.
PRE,VEDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoredactat,
Dogaru
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RAPORT
• la proieetul de hotără re privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Tutercomunitar ă de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă si eanalizare
"ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA"

Proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomi ţa propune aprobarea
mo-dificărti-Staturtului Asoelaţi-ei de Dezvoltare Intercomunitar ă de tftilităti publice perftru serviciul
de alimentare cu ap ă şi canalizare.
Asociaţia a fost infiinţată in anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia cu
Ciulnita, Cosămbeşti, Griviţa, Mărculeşti i Scănteia. Judetul Ialomi ţa a devenit membru cu drepturi
depline in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă "AN PERIURBANĂ SLOBOZIA" in
cursul anului 2021. Astfel cum rezult ă şi din Statutul Asociatiei, aceasta a fost constituit ă In scopul
organizării, reglement ării, finantării exploatării, monitorizării i gestionării In comun a
serviciului de alimentare Cu ap ă şi canalizare pe raza de competent:a a unit ăţilor administrativ
teritoriale membre. in acest sens, la data de 16.04.2014, in condi ţiile Legii or. 51/2006 privind
serviciile eomunitare de utilit ăti publice, republicat ă, cu modificările si complet ările ulterioare,
Asociaţia a delegat c ătre operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de ap ă i canalizare
din fiecare localitate component ă a Asociaţiei.
În conformitate cu atribu ţine conferite prin Codul administrativ unui consiliu judeţean in
domeniul serviciilor comunitare de utilitate public ă de interes judeţean, acesta are obligatia de a
sprijini autorit ăţile publiee locale in furnizarea c ătre cetăţ eni a serviciilor utilitate publied, inelusiv
cele de ap ă ş i canalizare. in acest context legislativ, Judetul Ialomi ţa a aderat la patrimoniul
Asociaţiei prin Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 103/11.06.2021. Conform prevederilor
statutare, cotizaţia anual ă a Judetului Ialomita a fast aprobat ă la un nivel de 50 mu i lei, iar pentru
ceilalti membri suma de 4,885 lei per locuitor.
În. acord cu scopul i obiectivele Asociafei, inclusiv ale operatorului regional c ăruia i-a fast
delegat serviciul de ap ă i canalizare, Jude ţul Ialomita are ca principal obiectiv imbun ătătirea
calităţii şi accesului la infrastructura de ap ă/canalizare in toate zonele rurale din judetul Ialomi ţa
care, in prezent, nu beneficiaz ă de aceste servicii. Acest obiectiv nu poate fi realizat dec ăt printr-o
finantare substantial ă a Asociaţiei, sens in care, prin proieetul de hot ărăre se propune majorarea
cotizatiei anuale la Asociatie a celor doi ac ţionari principali ai operatorului regional, si anume
Consinul JUdeten lalomita
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Judeţul Ialomita i Municipiul Slobozia. Astfel, cotizaţia anuală propusă pentru Judetul Ialomi ţa
este de 400 mu i lei. Pe termen mediu şi lung, in functie de resursele bugetare anuale aprobate,
cotizaţia poate fi modificat ă. De asemenea, inclusiv ceilalti asociaţi vor analiza, anual, posibilitatea
de majorare a cotizatiei proprii in acord cu cerin ţele investitionale ale Asociatiei i operatorului
regional.
intrucat proiectul de hotărăre indeplineşte conditiile de legalitate şi oportunitate, propunem
Con siliului Judetean Ialomiţa adoptarea lui in forma şi conţinutul prezentat.

DIRECTIA INVESTITII SI SERVICE PUBLICE

Director Executiv,
Cristian Vlad
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