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PROIECT DE HOT4R4RE NR. 	 
privind aprobarea fuziunii prin absorb lie a Asocialiei de Dezvoltare Intercom unitar ă  ECO 2008 de 

că tre Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercom unitar ă  "ECOO 2009" 

Consiliul Judeţ ean Ialomita, 
Avand vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  Joys-  .4,21-- 	/e 10.  .2021 al Preş edintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a, 
- Hotă rdrea nr. 	Gitle,2021  a Adun ă rii Generale a Asociaţ iei de Dezvoltare 

Intercomunitară  ECO 2008;  
- 4C04.4t11-- nr. (4,   / 	02021 d Adun ă rii Generale a Asociaţ iei de Dezvoltare 

	

Intercomunitarei ECOO 2009; 	
Examindnd; 
- Raportul de specialitate comun nr. 	Y417 	/V /0_2021 al Directiei Investi ţ ii 

Servicii Publice si al Compartimentului Coordonar Societeiti, Servicii ş i Institutii Publice Subordonate; 
Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei juridice, de disciplinei, drepturi, 

obligaţ ii i incompatibiliteiti;  
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalei, protectia mediului ş i turisn2;  
- Avizul nr, 	 .2021 	al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură , 
In conformitate Cu.. 
- prevederik Planului Judekan de Gestionare a Deş eurilor in Judetul Ialomila, aprobat prin 

Hoteir 'area Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 86/27.04.2021;  
prevederile art. 89-92, art. 173 alin. (1) lit. d) cal. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit. e) alin. (7) 

lit.a), art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificeirile i complet ă  rile ulterioare;  

- prevederile art. 234 din Codul Civil al Romdniei ;  
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cm modific ă rile ş i cornpletă rile 

ulterioare;  
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţ ii ifunda,tii, cm modificeirile 

completeirile ulterioare; 
-prevederile Hotă rdrii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru ş i a 

statutului-cadru ale asociatillor de dezvoltare intercomuniţarci cu object de activitate serviciile de utilităţ i 
pub/ice;  

- prevederile Legii  fly. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitei ţ i publice, republica(ă , cm 
modificeirile i complekirile ulterioare ;  

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită tilor, republicată , cm 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de ş eurilor, republicată , cu modificeirile 
completeirile ulterioare, 

In  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare, 

Consiliul Jlidetean lalomita 
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HOTĂ RÂ.YTE: 

Art.1(1) Se ctprobă  fuziunea Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitarei "ECOO 2009" cu 
Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  EGO 2008. 

(2) Fuziunea se realizează  prin absorbria Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO 2008 de 
ceitre Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitară " ECOO 2009". 

(3) Se czprob ă  asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Judeţ ul lalomiţa cu unităţ ile 
administrativ teritoriale componente ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  EGO 2008 (Comunele 
Alexeni, Balaciu, Ciochina, Garbovi, Munteni Buz ă u, Manasia, Ion Roată , Seirăţ eni ş i Sfantu Gheorghe), 
in vederea participeirii acestora la patrimoniul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", 

Art.2 Sc aprobă  majorarea cotizaţ iei anuale a Jude ţ ului Ialomiţ a la Asociaţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOO 2009 la suma de 400.000 lei. 

Art.3 Sc mandatează  domnul Marian PAVEL, Pre ş edintele Cons iliulni Judetean Ialomiţa, in 
calitate de reprezentant de drept al Judeţ ului Ialomiţ a in Adunarea Generalci a Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitarei „ECOO 2009", sci voteze „pentru" la propunerea de fuziune prin absorblie a Asociaţ iei 
de Dezvoltare Intercomunitard EGO 2008 de ccitre Asocia ţ ia de Dezvoltare Intereomunitard 
"ECOO 2009" si Ia majorarea cotizaţ iei anuale a Judeţ ului lalomiţ a. 

Art.4(1) Se aprobă  Statutul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", actualizat, 
preveizut in anexa care face parte integrantă  din prezenta hot ă r eire. 

(2) Se imputernice ş te domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa, in 
calitate de reprezentant de drept al Judeţ ului Ialomiţ a in Adunarea Generală  a Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ECOO 2009", sei semneze Statutul actualizat al Asocia ţ iei. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţ uhei Ialomiţa, prezenta hotă rdre se comunicei, spre 
ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Jude ţean lalomiţa yi, spre stiinţ ei, Adun ă rii Generale a 
Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitard "ECOO 2009", Adundrii Generale a Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitarei EGO 2008, unităţ ilor administrativ teritoriale membre ale celor două  Asocia ţ ii 
preveizute in anexei, Direc ţ iei Buget Finanţ e, Direcţ iei Coordonare Organizare, Direcţ iei Investi ţ li 
Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăţ i, Servicii yi Institulii Publice Subordonate din 
cadrul Consiliului Judeţ ean Icdomiţ a yi, spre ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul lcdomiţ a, urindnd a fl 
publicatei pe site-ul Consiliului Judeţ ean lalomila — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Judeţ ului lalomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 
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Anexc ă  
la Hotcă rtrea CJ lalomita nr, 	 ,2021 

STATUTUL — ACTUALIZAT (nivel octom  brie 2021) 
al Asociatiei de Dezvoltare Intereornuttitară  de wait* publice pentru serviciul de salubrizare 

"ECOO 2009" 

I. 	Asociatii: 
1. Judetul Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomi ţ a, cu sediul social in SIobozia, Pia ţ a 

Revolu ţ iei nr.1, Cod de identificare fiscal ă  4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de 
Pre ş edinte al Consiliului Judetean Ialomita, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 105/11.06.2021; 

2. Orasul Ţă nd ă rei, prin Consiliul Local al Orasului Tandarei, cu sediul in Orasul Tandarei, 
strada Bucuresti, nr. 190, judetul Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	, reprezentat de Roman 
George Cristian, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest scop prin hotararea Consiliului Local 
Tandarei nr. 26120.04.2021; 

3. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda cu sediul in comuna Ograda, jud 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	, reprezentat ă  de Badea Lilian, in calitatea de Primar, 
legal imputemicit in acest scop prin hotararea Consiliului Local Ograda nr.15121.04.2021; 

4. Comuna Platone ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Platone ş ti cu sediu in Comuna Platonesti 
jud lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reperezentat ă  de Negraru Florinel, in calitate de 
primar, legal imputertnicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Platonesti nr. 27/10.05.2021; 

5. Comuna S ă veni, prin consiliul Local al Comunei S ăveni cu sediul in comuna Saveni, jud. 
Ialornita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Dr ă goi Daniela Mariana, in calitate 
de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Saveni nr. 20/31.03.2021; 

6. Comuna Suditi, prin Consiliul Local al Comunei Suditi cu sediul in Comuna Suditi, jud. 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Ş incan Vasile, in calitate de primar, 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Suditi nr.14/22.04.2021; 

7. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni cu sediul in comuna Giurgeni 
jud Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reperezentat ă  de Dinu Valero, in calitate de 
primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Giurgeni nr.8/02.04.2021; 

8. Comuna Mihail Kogă iniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu cu 
sediul in comuna Mihai Kogalniceanu jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  
reprezentat ă  de Barbu Mihă iţă , in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local Mihail Kogalniceanu nr. 39/05.05.2021; 

9. Comuna Movila, prin Consiliul Local al comunei Movila cu sediul in comuna Movila, jud. 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	, reprezentat ă  de Mihai Valeriu, in calitate de primar 
legal imputernicit in nest scop prim Hotararea Consiliului Local Movila nr.22/20.04.2021; 

10. Comuna M ă rcule ş ti, prin Consiliul Local al comunei M ă rcule ş ti cu sediul in comuna 
Mă rcule ş ti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Ciriblan Sorin 
Romeo, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local M ă rcule ş ti 
nr.11/31.03.2021; 

11. Comuna Dridu,  prim Consiliul Local al comunei Dridu cu sediul in comuna Dridu, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Lucian Dumitru, in calitate 
de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dridu nr. 	 

12. Comuna Adă ncata, prim Consiliul Local al comunei Ad ă ncata cu sediul in comuna Ad ă ncata, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	  reprezentat ă  de domnul Barbu Ionel Valentin, 
in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Adâncata 
nr. 	 

13. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local al comunei Moldoveni cu sediul in comuna 
Moldovenii, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Dumitru 
Victor Alexandru, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Moldoveni nr. 	  
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14. Comuna Jilavele, prin Consiliul Local al comunei Jilavele cu sediul in eomuna Jilavele, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă   , reprezentat ă  de domnul Petre Ene Miloievici, in 
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Jilavele m.. 

15. Comuna  Mala,  prin Consiliul Local al comunei Maia cu sediul in comuna Maia, jud. lalomita, 
Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Nicolae Sarin, in calitate de primar 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Maia nr, 	  

16. Comuna Ră dule ş ti, prin Consiliul Local al comunei R ă dule ş ti cu sediul in comuna Ră duleş ti, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Mieu Constantin, in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local R ă dule ş ti nr. 

17. Comuna Ro ş iori, prin Consiliul Local al comunei Ro ş iori cu sediul in eomuna Ro ş iori, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Anghel Ion, in calitate de 
primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Rosiori nr. 	  

18. Comuna Dragoe ş ti, prin Consiliul Local al comunei Dr ă goeş ti cu sediul in comuna Dr ă goe ş ti, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Gheorghe Mihail, in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dr ă goe ş ti nr. 

19. Comuna Movilita, prin Consiliul Local al comunei M ă rculeş ti cu sediul in comuna Movili ţ a, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de dommil Goga Joan, in calitate 
de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Movili ţ a nr. 	  

20. Comuna Sine ş ti, prin Consiliul Local al comunei Sine ş ti cu sediul in comuna Sine ş ti, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	  reprezentat ă  de Ion Marian, in calitate de prirnar 
legal imputemicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local Sine ş ti 

21. Ora ş ul Fierbinti Tfirg, prin Consiliul Local al Ora ş ului Fierbinţ i Targ cu sediul in Ora ş ul 
Fierbin ţ i Tă rg, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Iusein 
Iuksel, in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local al Ora ş ului 
Fierbin ţ i Tă rg nr. 	  

22. Comuna Gheorghe Lazar, prim Consiliul Local al comunei Gheorghe Laz ă r cu sediul in 
comuna Gheorghe Laz ă r, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentatd de Ion 
Curelea, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gheorghe 
Laz ă r nr. 

23. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia cu sediul in Municipiul 
Slobozia, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Soare 
Drago ş  , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Slobozia 
fir. 

24. Oraş ul Amara, prin Consiliul Local Or ăş enesc Amara cu sediul in Ora ş ul Amara, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Sandu Sorin-Alin , in 
calitate de prirnar legal imputernicit in acest seop prim Hotararea Consiliului Local Or ăş enesc Amara nr. 

25. Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fete ş ti cu sediul in Municipiul 
Fete ş ti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Laurenţ iu 
Ş onchereche, in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prim Hotararea Consiliului Local 
Municipiul Fete ş ti nr. 	  

26. Comuna Albe ş ti,  prim Consiliul Local al comunei Albeş ti cu sediul in comuna Albe ş ti, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Zugă naru Emil , in calitate 
de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Albe ş ti nr. 	  

27. Comuna Armaş e ş ti,  prim Consiliul Local al comunei Arm ăş e ş ti cu sediul in comuna 
Annăş e ş ti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul Carpen 
marius , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop  prim  Hotararea Consiliului Local Arm ăş e ş ti 
nr. 

28. Comuna Axintele,  prim Consiliul Local al comunei Axintele cu sediul in comuna Axintele, 
jud. lalornita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Grigore Tudor , in 
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calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Axintele nr, 

29. Comuna B ă rcă ne ş ti, prin Consiliul Local al comunei B ă rc ă ne ş ti cu sediul in comuna 
B ă rc ă ne ş ti, jud. lalomita, Cod de id.entificare fiscal ă   , reprezentat ă  de domnul Radu 
Nicolae , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local B ă rc ă ne ş ti 

30. Comuna Bordu ş ani, prin Consiliul Local al comunei Bordu ş ani cu sediul in comuna 
Borduş ani, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Marin 
Vasile Bobocel , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Borduş ani rtr. 	  

31. Comuna Bue ş ti, prin Consiliul Local al comunei Bue ş ti cu sediul in comuna Bue ş ti, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Mihă il ă  Nicolae , in 
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Bue ş ti nr. 

32. Comuna Cioc ă rlia, prin Consiliul Local al comunei Cioc ă rlia cu sediul in comma Cioc ă rlia, 
jud. lalomita, Cod de identificare tiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Voicil ă  Eugen , in 
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Cioc ă rlia nr. 

33. Comuna Ciulniţ a, prin Consiliul Local al comunei Ciulnita cu sediul in comuna Ciulnita, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Gheorghe Stella , in 
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ciulnita nr. 

34. Comuna Colelia, prin Consiliul Local al comunei Colelia cu sediul in comuna Colelia, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Nit ă  Nichita , in calitate de 
primar legal imputemicit in acest seep prin Hotararea Consiliului Local Colelia nr. 	  

35. Comuna Co ş ereni, prin Consiliul Local al comunei Co ş ereni cu sediul in comma Co ş ereni, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	  reprezentat ă  de domnul Tudorache Lucian , in 
calitate de primar legal imputernicit in acest seep prin Hotararea Consiliului Local Co ş ereni nr, 

36. Comuna F ă că eni, prin Consiliul Local al comunei F ă că eni cu sediul in comuna F ă că eni, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	  reprezentat ă  de doamna R ăş u Nuti , in calitate de 
primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local F ă că eni nr. 	  

37. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja cu sediul in 
comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 
domnul Curelea loan , in calitate de primar legal imputemicit in acest seep prin Hotararea Consiliului 
Local Gheorghe Doja nr. 	  

38. Comuna Grindu, prin Consiliul Local al comunei Grindu cu sediul in comuna Grindu, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul TrImbita ş u Marian , in 
calitate de primar legal imputernicit in acest seep prin Hotararea Consiliului Local Grindu nr. 

39. Comuna Valea M ă cri ş ului, prin Consiliul Local al comunei Valea M ă cri ş ului Cu sediul in 
comuna Valea M ă cri ş ului, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 
domnul Bobe ş  Mihail , in calitate de primar legal imputernicit in acest seep prin Hotararea Consiliului 
Local Valea M ă cri ş ului nr. 	  

40. Comuna Munteni Buzau, prin Consiliul Local al comunei Munteni Buzau cu sediul in 
comuna Munteni Buz ă u, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de 
	, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Munteni 
Buzău. nr. 	  

41. Comuna Sfă ntu Gheorghe, prin Consiliul Local al comunei Sfăntu Gheorghe cu sediul in 
comuna Sfă ntu Gheorghe, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 
Mă dă lin Petru Teculescu, in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului 
Local Sfă ntu Gheorghe nr. 	  

42. Comuna Balaciu, prin Consiliul Local al comunei Balaciu cu sediul in comuna Balaciu, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 	, in calitate de primar 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Balaciu nr. 	  
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43. Comuna Gă rbovi, prin Consiliul Local al comunei Gdrbovi cu sediul in comuna Gdrbovi, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	  reprezentat ă  de 	, in calitate de primar legal 
imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gdrbovi 

44. Comuna S ă răţ eni, prin Consiliul Local al comunei S ă r ăţ eni cu sediul in comma S ă ră teni, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Eugen Tocileanu, in calitate 
de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local S ă r ăţ eni nr. 	  

45. Comuna Ion Roat ă , prin Consiliul Local al comunei Ion Roat ă  cu sediul in cornuna Ion 
Roat ă , jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Marinică  Cazacu, in 
calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ion Roat ă  nr. 

46. Comuna Ciochina, prin Consiliul Local al 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop 

connmei Ciochina cu sediul in comuna Ciochina, 
, reprezentat ă  de Vasile Clnpulungeanu, in 

prin Hotararea Consiliului Local Ciochina 

   

47. Comuna Alexeni, prin Consiliul Local al comunei Alexeni Cu sediul in comuna Alexeni, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 	, in calitate de primar 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Alexeni nr. 	  

48. Comuna Manasia, prin Consiliul Local al comunei Manasia cu sediul in comuna Manasia, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 	, in calitate de primar 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 	  

Denumiti colectiv "asociatii" si individual "asociatul" ne exprimam voin ţ a de a coopera si de a 
ne asocia in conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterio are, 
ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice n.r. 51/2006, Cu modificariile Si completarile ulterioare, 
ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatiilor, precum si ale Ordonantei Guvemului nr. 
26/2006 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificartile si completarile ulterioare, in cadrul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare (denumita in continuare 
"Asociatia") persoana , juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, in scopurile prevazute la 
articolul 4 din prezentul statut. 

CAP.I - Denumirea, sediul si durata Asociatiei 
Art.1.- Denumirea Asociatiei este „Asociatia de dezvoltare intercomunitar ă  ECOO 2009", conform 
dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.2334/17 aprilie 2009, eliberata de Ministerul Justitiei. 
Asociatia va avea ş tampila si insemne proprii. 
Art.2 —(1) Sediul Asociatiei este in Romania, Orasul Tandarei, strada Bucuresti, nr.190, judetul Ialomita, 
cod postal 925200. 
Art.3 — Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul 
asociatiilor si fundatiilor al Judec ă toriei Fete ş ti. 

CAP.!!  - Scopul si obiectivele Asociatlei 
Art.4 — (1) Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, 

monitorizarii si gestionarii in comun sau partajat a serviciului de salubrizare ( denumit in continuare 
Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre. 

(2) Asociafii convin s ă  realizeze in comun proiecte de investitii publice de interes judetean ş i local 
destinate infiintarii, modemizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente 
Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in continuare strategia de dezvoltare), 
a Planului Judetean de Gestionare a De ş eurilor (aprobat prin hot ă rarea Consiliu ł ui Judetean Ialomi ţ a), fie 
din fonduri propriii sau na ţ ionale, fie prin atragerea de fonduri europene nerambursabile in exerci ţ iul 
financiar european 2021-2027. 

(3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza unui 
contract/contracte de delegare a gestiunii denumit in continuare contract de delegare atribuit operatorilor 
fie direct, tie prin licita ţ ie organizat ă  in conditiile legii. in acest sens, asocia ţ ii pot delega Serviciul fie 
direct are un operator care ac ţ ioneaz ă  pe raza lor teritorial ă  sau, fie direct c ă tre operatorul infiin ţ at de 
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membrii Asociaţ iei, prin intermediul acesteia sau, dup ă  finalizarea investi ţ iilor din fonduri externe 
nerambursabile, are operatoral declarat Castigator al licitaţ iei publice de delegare a serviciului. Alegerea 
modalif ăţ ii de delegare a gestiunii serviciului se aprobă  de fiecare autoritate public ă  deliberativă  a 
asociaţ ilor, prin hot ă ră re. 

(4) Asociatii declar ă  că  interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general 
al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii 
Serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si 
principiul „poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia 
mediului, precum Si  cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in 
infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului. 

Art. 5 .- (1) Obiectivele Asociatiei stint urmatoarele: 
a) Sa elaboreze si sa aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului, in acord cu Planul Jude ţ ean de 

Gestionare a Deseurilor (aprobat prin hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a) si Axele prioritare 
pentru arragerea de fonduri europene nerambursabile in exerci ţ iul financiar european 2021-2027 ; 

b) Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infTastructura tehnico-edlitara aferenta 
Serviciului; 

c) Sa costituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei 
publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a 
coordona politicile si actiunile de interes general; 

d) Sa elaboreze si sa aprobe caietul/caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului; 

e) să  elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului de delegare si sa stabileasca 
conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe 
conform prevederilor din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) s ă  incheie contractul/contractele de delegare cu operatorul/operatorii, in numele si pe seama unitatilor 
administrativ-teritoriale membre implicate , care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum 
este prevazut de Legea nr. 51/2006, cu rnodificarile si completarile ulterioare. 

g) să  monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii 
sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce 
priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si 
calitatea Serviciului fumizat utilizatorilor) si, in conforinitate cu mandatul primit si cu prevederile 
contractuale, sa aplice penalitatile contractuale; 

h) s ă  identifice si sa propuna  once  actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor 
de investitii in inftastructura tel-mico-edilitara aferenta Serviciului; 

i) să  imbună tă teasc ă  planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului. 
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia sa 

exercite in numele si pe seama lor urmatoarele atributii legate de Serviciul de salubrizare: 
1. elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 

reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum Si a 
pro  gramelor de inflintare a unor noi sisteme, inclusiv  Cu  consultarea operatorilor; 

2. coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o 
conceptie unitara si corelata 	cu 	pro gramele de 	dezvoltare 	economica-sociala 	a 
localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu ; 

3. elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciului a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare 
prestare a serviciilor si a altor  ante normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe 
baza regulamentelor cadru a eaietelor de sarcini cadtu si a contractelor cadru de furnizare prestare; 

4. stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale  cu  respectarea 
norrnelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente ; 

5. aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii pteturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, 
dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente; 

6. restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol ; 
7. protectia si conservarea mediului natural si construit; 
8. sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criterii de competivitate si 

eficienta economica Si  manageriale, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de 
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performanta a serviciului, stabiliiti prin contractul de delegare , respectiv prin hotararea de dare in 
administrare, in eazul gestiunii directe; 

9. sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati 
utilizand prineipiul planificarii strategice multianuale; 

10. sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serctorului 
serviciilor de utilitati publice si programe• de protectie a rnediului pentru activitatile si serviciile 
poluante; 

11. sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor Si strategiilor locale si a 
modalitatilor de organizare si funetionare a serviciilor; 

12 , sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de 
dezvoltare a acestora; 

13. sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti; 
14. sa rnonitorizeze si sa controleze modul de respeetare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de 

operatori prin eontractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de 
performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare 
negociate la incheierea contraetelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr. 
21/1996, republicata, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publiee 
sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, 
afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea proteetiei 
utilizatorilor 

15. sa stabileasea, cerintele si criteriile selectie a operatorilor la procedurile publice atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii, in conditiile legii; 

16. sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat Si cu privire la 
rnodul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale, ineredintate pentru realizarea serviciului; 

17. sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii 
serviciilor; 

18. sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati 
publice propuse de operatori, in baza rnetodologiilor elaborate de autoritatile de reglernentare potrivit 
competentelor acestora prin legea specia J.a; 

19. sa monitorizeze si sa exercite controlul Cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de 	utilitati 
publice si sa la masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si 
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 

20. sa sanctioneze operatorul  in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si 
efieienta la care s-a obligat Si nu asigura continuitatea serviciilor; 

21. sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor 
propuse de operator, iar pentru serviciile care funetioneaza in conditii de monopol, sa solieite avizul 
autoritatilor de reglementare competente; 

22. sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de 
origine, de organizarea aeestora si modal de gestiune adoptat; 

23. sa asigure un mediu de afaceri concurential, transparent si loial; 
24. sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a 

serviciului, respectiv prin elauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii 
serviciul ui; 

25. sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii 	tehnico-edilitare aferente serviciilor, 
corespunzator clauzelor contractuale; 

26. sa pastreze ,in conditiile legii,confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind 
activitatea operatorilor, altele decat eele de interes public, 

Patrimoniul Asociatiei 
Art. 6. —(1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile si resursele proprii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de organizare si ffinetionare si desfasurarii activitatilor proprii,pe de o parte, si din 
dreptul de folosinta gratuita asu.pra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, aeordat 
sau ce va fi aeordat Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte. 
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(2) 	Patrimoniul 	actualizat 	al 	Asociatiei 	este 	de 	5.250 	lei 
constituit din contributia in numerar si/sau in natura a asociatilor, dupa cum urmeaza: 

a) Judeţ ul Ialomi ţ a — 1.000 lei; 
b) ceilalţ i asociaţ i, impreura — 4,250 lei (conform hotă rkilor autorifatilor publice locale), 
(3) Cotizaţ ia anuală  a Judeţ ului Ialomi ţ a este de 400.000 lei, iar in cazul celorlal ţ i asociaţ i, 8 lei/locuitor, 
Art.7. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele: 

a) Contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor si alte contributii 
de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre; 

b) Dobanzile rezultate din plasarea surnelor disponibile, in eonditiile legii; 
c) Donatii, sponsorizari sau legate; 
d) Once alte venituri prevazute de lege sau de prezentul statut. 

Art.8 .- Asocia ţ ia nu are calitate de operator si nu va desfasura activitati economice, 
Art. 9. — Asociaţ ia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare se intocmesc si se 
publica in conformitate cu legislatia in vigoare, 

CAP.IV Asociatii 
Art,10, — Asociaţ ii au unnatoarele drepturi: 

a) Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei , prin reprezentantii lor in aceste 
organe; 

b) Sa participe la luarea hotararilor in cadrul Asociatiei,conform prezentului statut; 
c) Sa primeasca, la cerere, toate informatiile disponibile care rpivesc activitatea Asociatiei. 

Art. 11, — Asociatii au urmatoarele obligatii: 
a) Sa respecte statutul, actul constitutiv si hotararile organelor de conducere ale Asociatiei; 
b) Sa plateasca cotizatia anuala, plata urmand sa se faca pana la 31 martie sau in temien de 30 de zile 

de la inscrierea in Registrul asocia ţ iilor ş i fundaţ iilor pentru noii asociaţ i; 
c) S a promoveze si sa participe activ la actiunile desfasurate de Asociatie; 
d) Sa participe, prin reprezentantii lor, la sedintele adunarii generale a Asociatiei. 

Art. 12. — (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din Asociatie, confoim 
prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decat in situatia in care asociatul respectiv se retrage 
unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Daca oricare dintre asociati 
doreste sa Sc retraga din contractul de delegare si, respectiv,din Asociatie, acesta va notifica presedintelui 
Asociatiei si celorlalti asociati intentia sa. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala a 
Asociatiei in eel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari. 

(3) Adunarea Generala a Asociatiei va analiza consecintele retragerii si modificarile ce se impun la 
contractele de delegare (in special in ceea ce priveste investitiile), conform prevederilor fiecarui contract 
de delegare , si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut si a actului constitutiv al 
Asociatiei. 

(4) In cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare cc urmeaza sa fie incheiat cu operatorul 
desemnat sau se retrage unilateral din acest contract ( indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa 
intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asoeiatie. Presedintele 
Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre 
respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele 
excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), in 
conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare 
a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea 
Serviciului si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale autoritatilor deliberative a respectivului 
asociat, a hotararii de aprobare a delegarii gestiunii Serviciului catre opeartorul prevazut la art.17 alin. (2) 
lit.g din alte motive deeat un vot negativ. 

(5) Once mernbru care se retrage sau este exclus din Asociatie este obligat sa plateasca: 
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a) sumele corespunzato are investitiilor ( modernizare, reabilitare , bunuri noi, indiferent daea sunt 
extinderi sau inlocuiri) in infrastructura aferenta Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cat a 
fost membru al Asoeiatiei; 

b) sumele prevazute ca despagubiri  in contractele de delegare. 
Art. 13 . - (1) Asociatia poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri. Acestia au dreptul si obligatia 
sa atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociatia a incheiat sau va incheia contractul de 
delegare in numele si pe seama asociatilor,in conditiile legii. Pentru a vota o astfel de hotarare, 
reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din 
partea unitatilor administrativ- teritoriale ,pe care le reprezinta,acordat prin hotarare a consiliului local sau 
judetean, dupa caz. 

(2) In urma adoptarii hotararii adunarii generate a Asociatiei de a aceepta un nou membra, se va 
incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul rnembru va fî mentionat in preambulul 
statutului. 

(3) Se considera ea once nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile statutului si ale 
actului constitutiv ale Asociatiei la data aderarii sale. 

(4) In situatia in care noul rnembru are dreptul, conform prevederilor legale, sa atribuie direct gestiunea 
Serviciului sau catre operatorul cu care Asociatia a incheiat contractul de delegare in numele si pe seama 
asociatilor,acesta va delega gestiunea Serviciului sau respectivului operator si se va incheia un act 
aditional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociatie in numele si pe seama asociatului 
respectiv. 

CAP.V - Organele Asociaţ iei 

Aduriarea  general ă  a Asociatiei 
Art. 14. — (1) Adunarea Generală  a Asocia ţ iei este organul de conducere al Asociatiei, format din to ţ i 

reprezentantii asocia ţ ilor, desemnaţ i potrivit prevederilor Codului administrativ: 
- Jude ţ ul Ialomiţ a este reprezentat de drept in Adunarea Genera16 a Asocia ţ iei de că tre 

Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a. Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita poate delega 
calitatea sa de reprezentant de drept in Adunare general ă  a asocia ţ iei unuia dintre vicepre ş edintii 
Consiliului Tudetean Ialomi ţ a, secretarului general al jude ţului Ialomi ţ a , administratorului public, precum 
ş i orică ror alte persoane din cadtul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institutii publice 
de interes jude ţ ean. 

- Comunele, ora ş ele ş i municipine sunt reprezentate de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei 
de că tre primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unit ă tilor administrativ-teritoriale  în 
adunarea general ă  viceprfinarilor, administratorilor publici, precum ş i orică ror alto persoane din aparatul 
de specialitate al primanilui sau din cadrul unei institu ţ ii publice de interes local. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligentele pentru 	asigura reprezentarea perrnanent ă  în 
cadrul Adună rii Generale a Asocia ţ iei. 

(3) Hotă tirile de numire/revocare/inlocuire a reprezentan ţ ilor vor fi transmise, in copie, 
Asociaţ ilor ş i Adună rii Generale in termen de 3 zile lucr ă toare de la data emiterii lor. 

(4) Adunarea general ă  adopt ă  hotă rari  în conformitate cu statutul asocia ţ iei. Hotă rarile adună rii 
generale sunt asimilate actelor administrative ş i intră  sub incidenţ a prevederilor legii eontenciosului 
administrativ. 
Art. 15. — Pre ş edintele Asocia ţ iei este Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. PreFdintele 
Asociatiei are atributiile prev ă zute in prezentul Statut ş i reprezint ă  Asociatia in raporturile cu ter ţ ii, cu 
excep ţ ia situatiilor in care se prevede expres altfel. 
Art. 16. — (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin conform art. 21 alin. (2) 
din Ordonanta guvernului nr.2612000, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr.24612005, 
precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, 
conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut. 

(2) Principalele atribu ţ ii ale Adună rii Generale a Asocia ţ iei cu privire la activitatea proprie stint: 
a) stabilirea strategiei ş i a obiectivelor generale ale Asocia ţ iei; 
b) acordarea desc ă rc ă rii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiat ă , pe 

baza raportului de activitate prezentat adun ă rii generale; 
c) aprobarea situa ţ iilor financiare ale Asociatiei pentru exerci ţ iul financiar incheiat ş i a proiectului 

bugetului de venituri i cheltuieli al Asocia ţ iei pentru urm ă torul exerci ţ iu financiar; 
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d) alegerea ş i revocarea membrilor consiliulai director; 
e) alegerea ş i revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform legii, pe 

durata detinerii statutului de utilitate public ă  in conformitate cu art. 6 din Ordinul Ministrului Finan ţ elor 
Publice nr. 3103/2017; 

f) aprobarea organigramei ş i a politicii de personal a Asocia ţ iei, inclusiv a organiz ă rii aparatului 
tehnic al Asocia ţ iei; 

g) aprobarea eontractelor  cc vor fi incheiate de Asocia ţ ie in flume ptopriu, a c ă ror valoare 
depăş e ş te echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro; 

h) modificarea statutului Asocia ţ iei; 
i) fuziunea, dizolvarea  i lichidarea Asociatiei, precum ş i stabilirea destina ţ iei bunurilor r ămase 

dup ă  chidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, a retragerii ş i excluderii unor membri din 

Asociaţ ie; 
k) aprobarea cotiza ţ iei anuale; 
1)  once alte atribu ţ ii prev ă zute in lege sau in statut. 
(3) Atribu ţ iile Adună rii Generale a Asocia ţ iei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 

asociaţ i conform art. 5 alin. (2) sunt: 
a) Aprobarea strategiei de dezvoltare, a progamelor de reabilitare, extindere ş i modernizare a 

sistemelor de utilit ăţ i publice existente, a programelor de intlintare a unor noi sisteme, precum ş i a 
programelor de protec ţ ie a mediului, elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asocia ţ iei; 

b) Aprobarea m ă surilor propuse in rapoartele de monitorizare a execut ă rii contractului de 
delegare, elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asociatiei; 

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prev ă zute in 
contractul de delegare; 

d) Aprob area stabilirii, ajust ă rii ş i modific ă rii pre ţurilor ş i tarifelor propuse de operator de la data 
la care asocia ţ ii hotă ră sc trecerea la un sistem de tarifare unic; 

e) Adoptarea de hotă ră ri privind aplicarea m ă surilor corective ş i a penalităţ ilor prevă zute de 
contractul de delegare in situa ţ ia in care operatorul nu respect ă  nivelul indicatorilor de performan ţă ; 

1) Aprobarea caietului de sarcini ş i a regulamentului Serviciului, consolidat i armonizat pentru 
intreaga arie a Serviciului, elaborate ş i prezentate de consiliul director. 

Art.17. - (1) In temeiul art.16 aim. (3) , adunarea generala a Asociatiei hotaraste asupra aspectelor 
legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special: 

Operatorul 
- Contractul de Gestiune 
- Strategia de dezvoltare / Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor / proiecte europene 
- Politica de tarife 

(2) In legatura cu acestea, asociatii convin 

a) Operatorul 
1. Operatorul va fl o societate comercial ă  infiintat ă  intr-una dintre formele prev ă zute de legislatia in 
domeniu i in acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, av ă nd ca actionari toate sau o parte dintre unit ă tile 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei; 
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru asocia ţ ii semnatari 
ai prezentului Statut. 
3. Asociatia va exercita drepturi speciale de control ş i infonnare care îi sunt acordate prin Actul de 
delegare a serviciului/serviciilor. 
b) Contractul de Gestiune a Serviciilor 
1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte de Asocia ţ ie, in numele ş i pe seama asocia ţ ilor care 
vor avea impreun ă  calitatea de delegatar, pe de alt ă  parte, de operator. 
2. Prin Contractul de delegate Asocia ţ ia, in numele ş i pe seama asocia ţ ilor, va conferi operatorului dreptul 
exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilit ăţ i publice pe raza lor de competen ţă  
teritoriala, precum i concesiunea exclusiv ă  asupra bunurilor publice aferente Serviciului. Operatorul va fi 
responsabil de implementarea programelor de investi ţ ii, va intre ţ ine, moderniza, reabilita, extinde ş i va 
gestiona Serviciul, pe riscul ş i ră spunderea sa, conform dispozi ţ hlor contractului de delegare. Realizarea 
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acestor responsabilit ăţ i se face prin indicatori de performant ă  care pot monitoriza implementarea 
sistemului. 
3. Asociaţ ia va monitariza indeplinirea de care operator a obligatiilor ce ii incub ă  in temeiul contractului 
de delegare 
4. Asociaţ ia, in temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut, va exercita in numele ş i pe 
seama acestora drepturile ş i obligaţ iile contraetuale care le revin in calitate de delegatar. 
c) Strategia de dezvoltare / Planul Judeţean de Gestionare a Deş eurilor / Proiecte europene 
1. Asociaţ ia va asigura elaborarea  i aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului in acord cu 
Programul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor aprobat la nivelul judetului Ialomi ţ a ş i a proiectelor 
europene din exercitiul financiar 2021-2027. 
2. Sursele de finan ţ are a investitiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea European ă  sau 
institu ţ ii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asocia ţ ilor, fondurile proprii sau atrase ale 
Op eratorului. 
3. Listele de investi ţ ii prioritare i planurile de finan ţ are a acestora vor fi discutate in ş edinţ ele adună rii 
generale a Asociatiei si aprobate de autorit ăţ ile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investi ţ iilor 
(proprietarli bunurilor rezultate in unna investi ţ iilor), precum ş i ale asociatilor deservi ţ i de bunurile 
rezultate in urma investitiilor. in func ţ ie de investitiile la care se refer ă , listele de investi ţ ii prioritare ş i 
planurile de finantare vor fi anexate la contractul de delegare ş i fac parte integrant ă  din acesta. 
4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investi ţ ii vor fi supuse avizului consultativ al Consiliului 
director inainte de a fi aprobate de Autarit ă tile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investitiilor. 
d) Politica tarifarei 
1. Fiecare Autoritate deliberativ ă  a asociatilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator in aria 
geografic ă  corespunz ă toare competentei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de 
Adunarea General ă  a Asociaţ ilor. Tarifele vor fi stabilite, ajustate ş i modificate conform legislatiei in 
vigo are. 
2. De indat ă  cc P ă rtile vor hot ă ri trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru intreaga arie a deleg ă rii de 
gestiune, Asociaţ ia va avea atribu ţ ia de a aproba stabilirea, ajustarea ş i modificarea acestui tarif unic, in 
numele ş i pe seama unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre. 

Art. 18. — Reprezentantii asaciatilar in adunarea generala a Asociatiei sunt responsabili pentru activitatea 
lor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Art. 19. — (1) Adunarea General ă  va fí convocat ă  eel putin o data. la  6 ( ş ase) luni sau on de cate on este 
necesar, de c ă tre Pre ş edintele Asociatiei sau de un num ă r de eel putin 3 membri. 
(2) Convocarea va fl transmis ă  in scris San prin mijloace electronice Cu eel putin 5 zile calendaristice 
inainte de data ş edintei ş i va cuprinde data, ora, locul ş i ordinea de zi a ş edinţ ei. 
(3) Participantii la sedinţ ele Adună rii Generale vor fi reprezentan ţ ii de drept ai asociatilor sau persoanele 
că rora le-a fast delegat ă  aceast ă  calitate, conform Codului administrativ. 
(4) Ş edin ţ ele Adună rii Generale a Asocia ţ iei vor fi conduse de Pre ş edintele Asociaţ iei sau, in absen ţ a 
acestuia, de persoana desemnat ă  de acesta, imputemicit ă  in acest seep. 
(5) Adunarea general ă  poate avea lac si prin mijloace electronice de comunicare direct ă  la distantă , iar 

hotă rdrile adună rii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semn ă tură  electronic ă  extinsă . 
(6) Adunarea General ă  va alege dintre participan ţ ii la ş edinţă  un secretar executiv care va redacta 
pro cesul verbal al sedintei. 
(7) Procesul verbal este semnat de Pre ş edinte ş i de seeretar, inclusiv cu semn ă tură  electronic ă  extins ă , 
dup ă  caz. 0 eopie a procesului verbal va fi transmis ă , in termen de 3 (trei) zile luer ă toare de la data 
ş edinţ ei, fiec ă rui asociat, indiferent dac ă  reprezentantul acesteia a fast sau nu prezent la sedin ţă . 
(8) Ş edin ţ ele Adună rii Generale a Asocia ţ iei pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

Art. 20. — (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul s ă u, are un vot egal in Adunarea Generala a Asociatiei. 
(2) Pentru a fi valabile hot ă rarile Adună rii Generale adoptate in exercitarea atribu ţ iilor 

prevă zute la art. 16 aim. (2) lit. a) —g) din prezentul Statut se iau in prezen ţ a a jumă tate din membri ş i cii 

majoritatea voturilor rnembrilor prezen ţ i. Dac ă  la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Adunarea 
General ă  se convoac ă  pentru o dat ă  ulterioar ă  care nu poate fi mai tarziu de 10 zile calendaristice de la 
data stabilită  pentru prima convocare, jar la a doua convocare Adunarea General ă  este valabil intrunit ă  
indiferent de numă rtil de membri prezen ţ i. 
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(3) Dac ă  o hotă rare a Adun ă rii Generale prive ş te in mod direct Serviciile sau bunurile care apar ţ in 
uni anumit asociat, nici o hot ă rare nu poate fi luat ă  fă ră  votul favorabil al reprezentantului respectivului 
asociat. 

Art. 21(1) Hot ă ră rile Adună rii Generale luate in exercitarea atribu ţ iilor prev ă zute la art. 16 aim. 
(2) lit, a). h), i-k), art. (3) lit, a) c-d) sit) ş i la art. 17 aim. (2) lit. b), pet. 1,3-4, lit.c) ş i lit, d), pct. 1-2 nu 
pot fi votate de reprezentan ţ ii asociaţ ilor hi Adunarea General ă  decht in baza unui mandat special, acordat 
expres, in prealabil, prin hot ă rare a autorit ăţ ii deliberative a asociatului al c ă rei reprezentant este. 

(2) in situaţ ia in care autorit ăţ ile deliberative ale unit ăţ ilor administrativ-teritoriale nu se prom* 
asupra hot ă rdrilor privind acordarea mandatelor speciale prev ă zute la alin. (1) in termen de 30 de zile de 
la prirnirea solicit ă rii, se prezum ă  că  unităţ ile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 
atribuţ iilor lor. 

(3) Hotă rarile luate de Adunarea General ă  a Asociaţ iei trebuie adase la cuno ş tinţ a asocia ţ ilor in 
termen de cel mult 3 zile lucr ă toare de la adoptare. Aceste hot ă rdri sunt asimilate actelor administrative ş i 
lor li se aplic ă  to ate prevederile legale privind aducerea lor la cuno ş tinţă  public ă  de c ă tre secretarii 
generali ai fiec ă rei unit ăţ i administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asocia ţ ia este obligată  să  
publice to ate hot ă rarile Adună rii Generale pe propria paging. de interne., dac ă  aceasta exist ă . 

(4) Reprezentantul asociatului care, intr-o anumit ă  problema supus ă  hotă ră rii adun ă rii generale, 
este interesat personal sau prin so ţul s ă u, ascenden ţ ii sau descenden ţ ii s ă i, rudele hi linie colateral ă  sau 
afinii s ă i pană  la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare ş i nici la vot. 

(5) Reprezentantul asociatul care incalc ă  dispoziţ iile alin. (4) este r ă spunză tor de daunele cauzate 
asociaţ iei dac ă  fă ră  votul sau nu s-ar ii putut ob ţ ine majoritatea cerut ă . 

(6) Hotă rarile Nate de adunarea general ă  in limitele legii ş i ale statutului sunt obligatorii ehiar ş i 
pentra membrii asocia ţ i care nu au luat parte la adunarea general ă  sau au votat impotriv ă  

(7) Hotă rdrile adun ă rii generale, contrare legii sau dispozi ţ iilor cuprinse in statut, pot fi atacate in 
justiţ ie de că tre oricare dintre membrii asocia ţ i care nu au luat parte la adunarea general ă  sau care au votat 
irnpotriv ă  ş i au cerut s ă  se insereze aceasta hi procesul-verbal de ş edinţă , in termen de 15 zile de la data 
cand au luat cuno ş tinţă  despre hot ă rhre sau de la data când a avut be ş edinţ a, dup ă  caz. 

Consiliul director 

Art. 22 - (1) Consiliul Director este organul executiv al Asocia ţ iei, format din Pre ş edintele Asocia ţ iei, 
in persoana Preş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, ş i hied 4 (patru) membri numi ţ i de Adunarea 
General ă  din rândul reprezentan ţ ilor celorlal ţ i asociaţ i, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componen ţ a 
Consiliului Director va asigura cht mai bine reprezentativitatea in cadral acestui organ a tuturor 
membrilor Asocia ţ iei, utiliz ă nd principiul reprezent ă rii prin rotaţ ie. 

(2) Pre ş edintele Asociaţ ici este, de drept, ş i Presedinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemna ţ i prin Hotă rdre a Adună rii Generale a Asocia ţ ilor. 

(3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

Art. 23. — (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale a Asociatiei 
Si exercita atributiile prevazute de prezental statut si cele cc ii vor fi delegate de adunarea generala, 

(2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a Asociatiei: 
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de 

venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar 
viitor si proiectul programelor Asociatiei; 

b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in proiectal de buget al 
Asociatiei, supus spre aprobare adunarii generale; 

c) aproba actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie, in nume propiu, cu exceptia contractelor a 
caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 de euro; 

d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusive membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de 
personal aprobate de adunarea generala a Asociatiei si tinand cont de bugetul aprobat de aceasta; 

e)in relatia cu asociati, monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre acestia la bugetul Asoeiatiei si 
decide masurile care urmeaza sa fie luate impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in 
termenul prevazut de prezentul statut; 

f)  once alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 
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(3) Consiliul director are urrnatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociati 
conform art. 5 aim. (2): 

1. elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor , a programelor de 
reabilitare,extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de 
infiintare a unor noi sisteme, inclusive cu consultarea operatorilor; 

2. coordonarea proiectarii Si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o 
conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economica-sociala a localitatilor, de amenajare 
a teritoriului ,urbanism si mediu; 
3. elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciului , a caietului de sarcini, a contractelor de furnizare 
prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza 
regulamentelor cadru a caietelor de sarcini cadru si a contractelor cadni de fiznizare prestare; 
4. stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor special cu respectarea 

normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare eompetente; 
5. aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, 
dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente; 
6. restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol; 
7. protectia si conservarea mediului natural si constructiv; 
8. sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criteria de competivitate si 

eficienta economica si managerial, avand ca obiectiv atirtgerea si respectarea indicatorilor de performanta 
a serviciului, stabiliti prin contractual de delegare a gestiunii, respective prin hotararea de dare in 
administrare, in cazul gestiunii directe; 
9. sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vedereea imbunatatirii Si dezvoltarii serviciilor de utilitati 
publice, utilizand principiul planificarii strategice multi anuale; 
10. sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 
serviciilor de utilitati publice si programe de protective a mediului pentra activitatile si serviciile 
poluante; 
11. sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a 
modalitatilor de organizare si fiictionare a serviciilor; 
12. sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de 
dezvoltare a acestora; 
13. sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti; 
14. sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a ohligatiilor si responsabilitatilor asumate de 
operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si 
a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la 
incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr.21/1996, republicata, 
exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri 
apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor adrninistrative-teritoriale, afectate serviciilor, 
asigurarea protectiei mediului si a domeiului public, asigurarea protectiei utilizatorilor; 
15. sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
16. sa solicite informatii cu rivire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul 
de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau private a unitatilor 
administrative-teritoriale, increditate pentru realizarea serviciului; 
17. sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii 
serviciilor; 
18. se aproba stabilirea, ajustarea sau dupa caz modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati 
publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit 
competentelor acestora prin legea speciala; 
19. sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice 
si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea 
s erviciil or ; 
20. sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performata si 
eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor; 
21. sa refuze, in conditii justificate aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor 
propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite avizul 
autoritatilor de reglementare competente; 
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22. sa asigure un tratament egal pentni toti operatorii, indifferent de forma de proprietate, de tara de 
origine, de organizarea acestora si modul de gestiune adoptat; 
23. sa asigura un mediu de afaceri concurential, transparent si loial; 
24. sa respecte angajamentele fata de operatori prin hotararea de dare in administrare a serviciului, 
respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractual de delegare a gestiunii serviciului; 
25. sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, 
corespunzator clauzelor contractual; 
26. sa pastreze in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economic-financiare privind 
activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public. 

Art. 24. (1) Pentru realizarea scopului si obieetivelor sale, asociatia va constitui un aparat tehnic propriu. 
(2) Din aparatul tehnic va face parte personal cu preg ă tire specificd. necesar ă  indeplinirii 

scopului ş i obiectivelor Asociatiei. 
(3) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in considerare 

sumele neeesare pentni acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asociatiei. 

Art. 25. — (1) Consiliul director se intruneste in sedinte, de reguld, eel putin o data pe luna sau on de 
cate on este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiei. Ş edintele se pot desfdsura ş i prin mijloace 
el ectroni ce online. 
(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta si cu votul a eel putin jumatate plus unu din numarul 
membrilor consiliului director. 
(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul verbal al 
sedintei. Procesele verbale se semneaza de toti rnembrii consiliului director prezenti. Deciziile consiliului 
director se consemneaza in registrul de procese verbal; care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

Controlul fmanciar al Asociatiei 
Art. 26. — (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de conzori formata din 
minim 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea 
prelungirii. 

(2) Mernbrii consilialui director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil 
autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 

(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de fiinctionare. 
(4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute in Ordonanta guvemului nr.2612000, aprobata en  

modificari si completari ulterioare. 

CAP.VI  - Dizolvarea si liehidarea. Fuziunea 

Art. 27. — Asociatia se dizolv ă . 
a) De drept; 
b) Prin hotararea instantei judecatoresti competente; 
c) Prin hotararea adunarii generale. 

Art. 28. - Asociatia se dizolva de drept prim 
a) Imposibilitatea realizarii scopului si obiectivele pentru care a fost constituita ,daca in termen de 

3(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) Imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu prezentul 

statut, daca aceasta situatie dureaza mai rm.& de un an de la data la care adunarea generala sau, 
dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie; 

c) Reducerea numarului de asoeiati sub limita de 3 ,daca acesta nu a fost completat in termenul legal 
prevazut in acest scop. 

Art. 29. - Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente, cand: 
a) Scopul sau activitatea sa a devenit ilicita, sau contrara ordinii publice; 
b) Realizaea seopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentni care s-a constituit; 
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d) Asociatia a devenit insolvabil ă . 

Art. 30. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind asociatiile. 
(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept 

privat sau drept public cu scop identic sau asemanator, confoun hotararii adunarii generale sau a instantei 
judecatoresti competente. 

Art. 31. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul 
asociatiilor si fimdatiilor. 

(2) Asociatia isi inceteaza existent la data radierii ei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

Art.32 Asociatia poate fuziona  în conditiile Ordoriantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile 
fundatiile, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

- Dispozitii finale 

Art. 33. - (1) Prezentul statut poate fi odificat doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor 
asociatilor, special imputemiciti in acest scop. 

(2) Prezentul statut este guvemat de legea romana. In situatia in care intervin modificari ale legislatiei in 
domeniu, prezentul statut va fi modificat in conforitate cu noile prevederi. 

(3) Toate litigiile nascute din sau in legatura en acest statut, inclusiv once problema privind 
interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi ded -ase 
spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

Prezentul statut a fost semnat in 2(doua) exemplare originale, astazi 	.2021 ş i este atestat in 
conditiile art. 243 alin.(1) lit.h) din Codul administrativ. 

ASOCIATII: 

Judetul Ialomita 
Prin Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 

Pavel Marian 

Ora ş ul Ţă ndă rei 
prin Primar 
Roman George Cristian 

Comuna Ograda 
Prin primar 
Badea Lilian 

Comuna Platone ş ti 
prin Primar 
Negraru Florinel 

Comuna S ă veni 
prin Primar 
Dră goi Mariana Daniela 

Comuna Suditi 
pnin Primar 
Ş incan Vasile 

Ora ş ul Fierbinti Targ 
prin Primar 

Iusein Iksel 

Comuna Dridu 
Prin Primar 
Dumitru. Lucian 

Comuna Ad ă ncata 
Prin Primar 
Barbu Ionel Valentin 

Comuna Moldoveni 
Prin Primar 
Dumitru Victor Alexandru 

Comuna Jilavele 
Prim Primar 
Petre Ene Miloievici 

Comuna Maia 
Prim Primar 
Nicolae Sorin 
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Comma Ră duleş ti 
prin Primar 
Micu Constantin 

Comuna Ro ş iori 
prin Primar 
Anghel Ion 

Comuna Dră goe ş ti 
prin Primar 
Gheorghe Mihail 

Comuna Movili ţ a 
prin Primar 
Goga Joan 

Comuna Sine ş ti 
prin Primar 
Ion Marian 

Comuna Giurgeni 
prin Primar 
Dinu Valere 

Comuna Mihail Kog ă lniceanu 
prin Primar 
Barbu Mihă iţă  

Comuna Movila 
prin. Primar 
Mihai Valeriu 

Comuna Mă rculesti 
prin Primar 
Ciriblan Sorin Romeo 

Comuna Gheorghe Laz ă r 
prin Primar 
Zaharia Elena Gabriela 

Comuna Albe ş ti 
prin Primar 
Jugă naru Emil 

Conauna Armaş e ş ti 
prin Primar 
Carpen Marius 

Comuna Bue§ti 
prin Primar 
Mihă ilă  Nicolae 

Comuna Ciulni ţ a 
prim Primar 
Gheorghe Stelic ă  

Comuna Colelia 
prin Primar 
Niţă  Nichita 

Comuna Co ş ereni 
prin Primar, 
Tudorache Lucian 

Comuna F ă că eni 
prin Primar 
Ro ş u Nuţ i 

Municipiul Slobozia 
Prin Primar, 
Soare Drago ş  

Comuna Gheorghe Doja 
prin Primar 
Curelea Joan 

Comuna Valea M ă cri ş ului 
prin Primar 
Bobe ş  Mihail 

Comuna Axintele 
prin Primar 
Grigore Tudor 

Comuna B ă rc ă ne ş ti 
prin Primar 
Radu Nieolae 

Comuna Grindu 
prin Primar 
Trămbi ţ aş u Marin 

Comuna Bordu ş ani 
prin Primar, 
Marin Vasile Bobocel 

Municipiul Fete ş ti 
prin Primar, 
Ş onchereche Lauren ţ iu 

Oraş ul Amara 
prin Primar, 
Sandu Sorin-Alin 

Comuna Ciocirlia 
prin Primar 
Voicilă  Eugen 

Comuna Munteni Buz ău 
prin Primar 
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Comuna Sfă ntu Gheorghe 
	

Comuna Ion Roată  
prin Primar 	 prin Primar 
Mă dă lin Petru Teculescu 
	

Cazacu Marinic ă  

Comuna Balaciu 
	

Comuna Ciochina 
prin Primar 	 prin Primat 

Cămpulungeanu Vasile 

Comuna Alexeni 
Comuna Gă rbovi 
	

prin Primat 
prin Primar 

Comuna Manasia 
Comuna S ă ră teni 
	

prin Prinaar 
prin Primar 
To cileanu Eugen 
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	.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind aprobarea fuziunii prin absorbtie a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitar ă  ECO 2008 de ceitre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarei "ECOO 2009" 

Prin  pro iectul de hotă rare supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Juderean Ialomiţa 
aprobarea Jż iziunii prin absorbţ ie a Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECO 2008 de că tre Asociaţ ia 
de Dezvoltare Intercomunitarâ "ECOO 2009". 

Judeţul Ialomiţa a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitară  "ECOO 2009" in cursul anului 2021, prin asocierea en membrii iniţ iali ai acesteia, 
anume, Orasul Tă nclarei, Comunele Giurgeni, Ograda, Mă rculesti, Mi hail Kogă lniceanu, Movila, Platonesti, 
Să veni ş i Sudiţ i. Astfel cum rezult ă  si din Statutul Asocia ţ iei, aceasta a fast constituită  in scopul 
organ iză rii, reglementă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriză rii 	gestionă rii in COMM a serviciului de 
salubrizare pe raza de compete* a uniteiţ ilor adrninistrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii 
Asociaţ iei au infiinţat in anul 2011 societatea comercială  AD! ECOO 2009 SRL, operator in domeniul 
serviciilor de salubritate că ruia, la data de 29.08.2011, in condiţ iile Leg!! or. 51/2006 privind servici ă le 
comunitare de utilităţ i pub lice, republicată  cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, Asociaţ ia i-a delegat 
serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare localitate componentă  a Asociatiei. 

In conformitate cu atribuţ iile conferite prin Codul administrativ unui consiliu jude ţean in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitate public ă  de interes judeţean, acesta are obligaţ ia de a sprijini autorită tile 
pub/ice locale in furnizarea că tre cetăţ eni a serviciilor utilitate publică , inclusiv cele de salubrizare. Pentru 
exerciţ iul financiar european 2021-2027, obiectivul Consilittlui Judeţean Ialomiţ a este acela de a atrage 
fonduri nerambursabile in domeniul gestionă rii deseurilor la nivel judeţean. Una dintre condiţ iile de 
eligibilitate o reprezintă  existenta unei Asocia ţ ii de Dezvoltare Intercomunitară  care sâ aibă  capacitatea 
administrativă  de a gestiona serviciul pentru no num ă r cat mai mare de unităţ i administrativ teritoriale din 
judeţ . Din această  perspectivă , atragerea de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarci 
"ECOO 2009" reprezintă  singura soluţ ie de rezolvare a problemei deseurilor nivelul localităţ ilor din 

judeţ ul 
Mai mult, pentru indeplinirea condiţ iilor de mediu asumate de Romania in acquis-ul cornunitar, se 

impune realizarect unui sistem de management integrat al deseurilor la nivel judeţ ean din care sei facă  parte 
majoritatea unităţ ilor administrativ-teritoriale din Met. De asemenea, investi ţ iile identificare la nivelul 
judeţ ului Ialomiţa, pentru toate cele 66 de unităţ i administrativ-teritoriale, prin Planul Judelean de 
Gestionare a Deseurilor la nivelul judeţ ului Ialomiţa (avizat de Agen ţ ia pentru Protecţ ia Medium! Ialomila ş i 
aprobat de Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a) se impune a fi asumate de fiecare autoritate publică  localâ in parte, 
iar depunerea aplicatiei de finanţare pentru realizarea acestor investiţ ii din surse externe nerambursabile se 
va face doar prin Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  constituitd la nivel jude ţ ean. 

Consiliul iudeteim lalomita 
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intelegeind mecanismul de atragere a fondurilor europene in noul context detaliat mai sus, un nurndr 
de noud nnită ,t ż  administrativ-teritoriale din partea de centru a judetului, asociate in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitard ECO 2008, cu scop identic ca al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard 
"ECOO 2009", si-au manifestat intentia de a fuziona Cu aceastd Asociatie. 

In acord cu prevederile statutare ale celor cloud Asociatii, ale Legii serviciilor cornunitare de utilităţ i 
publice nr. 5172006, ale Ordonantei de Guvern nr. 2672000 privind asociatiile ż  fundatiile si ale Codului 
civil, fitziunea se va realiza prin preluarea in totalitate (absorbtie) a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitard ECO 2008 de cdtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard "ECOO 2009". Prin pro iectul 
de hotdrare se propune, ca efect al fuziunii celor cloud Asociatii, ş i asocierea Judetului Ialomita en unitdtile 
administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ECO 2008 - Comunele 
Alexeni, Ba/ac/u, Ciochina, Garbovi, Munteni Buzclu, Manasia, Ion Roatd, Sdr ă teni ş i Sfantu Gheorghe -, in 
vederea participdrii acestora la patrirnoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitctrd „ECOO 2009". 

De asemenea, in cadrul sedintei Adundrii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard 
"ECOO 2009" din data de 12.10.2021, membrii acesteia au hot-drat să  so//cite Consiliului Judetean Ialomita 
majorarea cotizatiei anuale a Judetului Ialomita de la Rona de 50 inii lei la 400 mu i lei, astfel [neck Asociatia 
să  îş i poatd atinge obiectivele ş i scopul pentru care a fost infiintatd. in acest sens, prin proiectul de hotdra re 
se mandateazd Presedintele Consiliului Judetean lalomila să  voteze "pentru" at& pentru operatiunea de 
fuziune a celor cloud Asociatii, cat ş i pentru rnajorarea cotizatiei anuale a Judetului lalomita, conform celor 
detaliate mai sus. 

Constatand cd sunt indeplinite conditiile de legalitate si oportunitate, propun Consiliuhd Judetean 
Ialomita adoptarea hotdrarii in forma yi continutul prezentate in protect. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactat, 
Dogaru Julian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea fuziunii prin absorbtie a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  "ECO 2008 "de c ă tre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009" 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii propune Plenului Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aprobarea 
fuziunii .prin absorbtie a Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECO 2008" de cake Asociaţ ia de 
Dezvoltare Intereomunitar ă  "ECOO 2009". 

Judetul Ialomi ţ a a devenit membru cu drepturi depline in eadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  "ECOO 2009" in cursul anului 2021, prin asocierea cu membrii ini ţ iali ai acesteia, ş i 
anume, Oraş ul Ţă ndă rei, Comunele Giurgeni, Ograda, M ă rcule ş ti, Mihail Kogă lniceanu, Movila, Platone ş ti, 
S ă veni ş i Suditi. Astfel cum rezultă  ş i din Statutul Asociatiei, aceasta a fost constituită  in scopul 
organiz ă rii, reglement ă rii, finan ţă rii exploată rii, monitoriză rii ş i gestion ă rii in comun a serviciului de 
salubrizare pe ram de competent ă  a unităţ ilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii 
Asociatiei au infiintat SC ECOO 2009 SRL in anul 2011, operator in domeniul serviciilor de salubritate 
că ruia, la data de 29.08.2011, in condi ţ iile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţ i 
publice, republicat ă , Cu modifică rile  i  completă 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  atribuţ file conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitate public ă  de interes jude ţ ean, acesta are obligatia de a sprijini autorit ă file 
publice locale in furnizarea c ă tre cet ăţ eni a serviciilor de utilitate public ă , inclusiv cele de salubrizare. 

Obiectivul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a este acela de a atrage fonduri nerambursabile in domeniul 
gestion ă ril de ş eurilor la nivel judetean. Una dintre conditiile de eligibilitate o reprezint ă  existenţ a unei 
Asociatii de Dezvoltare Intereomunitar ă  care să  aib ă  capacitatea administrativ ă  de a gestiona serviciul 
pentru un num ă r cat mai mare de unităţ i administrativ teritoriale din jude ţ . Din această  perspectiv ă , atragerea 
de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009" reprezint ă  singura solutie 
de rezolvare a problemei de ş eurilor la nivelul localităţ ilor din judetul Ialomita. 

Pentru indeplinirea conditiilor de mediu asumate de Romania in acquis-ul comunitar, se impune 
realizarea unui sistem de management integrat al de ş eurilor la nivel jude ţ ean din care să  fac ă  parte 
maj oritatea unit ă tilor ad mini strativ-teritoriale din judet. 

Conform Hotă rarii CJI nr. 148/ 30.08.2021 s-a aprobat fuziune prin absorbtie a ADI ECO VEST 
CODRII VLASIE1 (Ora ş ul Fierbin ţ i-Targ, Comunele Dridu, Jilavele, Moldoveni, Movili ţ a, Maia, Sine ş ti, 
Ro ş iori, Dră goe ş ti, Adancata ş i Ră dule ş ti) in vederea particip ă ril acestora la patrimoniul Asocia ţ ia de 
Dezvoltare Intereomunitar ă  "ECOO 2009". 

Pentru atragerea de fonduri nerambursabile in exerei ţ iul financiar 2021-2027, alte 9 unit ăţ i 
administrativ teritoriale asociate in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECO 2008" 

Consiliul JUdet4n lalomita 
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Consilier, 
Gheorghe Manuela Elena 

ť fl 

(comunele Alexeni, Balaciu, Ciochina, Garbovi, Munteni Buzau, Manasia, Ion Roat ă , Să ră teni ş i Sfantu 
Gheorghe), cu scop identic ca al Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009", i-au manifestat 
intenţ ia de a fuziona cu aceast ă  Asociatie. 

In acord cu prevederile statutare ale celor dou ă  Asociatii, ale Ordonantei de Guvem nr. 26/2000 
privind asociatiile ş i fundaţ iile ş i ale Codului Civil, fuziunea se va realiza prin preluarea in totalitate 
(absorb ţ ie) a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECO 2008", de care Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  "ECOO 2009". 

Fuziunea celor dou ă  Asociaţ ii, precum ş i asocierea Judetului Ialomita cu unit ăţ ile administrativ 
teritoriale componente ale Asocia ţ iei de Dezvoltare intercomunitar ă  "ECO 2008" - va avea ca efect, 
participarea acestora la patrimoniul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

In urma ş edintei din data de 12.10.2021 a Adun ă rii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  "EC002009", a fost emis ă  Hotă rarea nr. 14 din 12.10.2021, jar membrii acesteia au 
hotă rat s ă . solicite Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, majorarea cotizatiei anuale a Jude ţului IaLomita de la suma 
de 50 mu i lei la suma de 400 mu i lei, in vederea atingerii obieetivelor pentru care a fost infiin ţ ată  asociaţ ia. 

Urmare a cre ş terii particip ă rii la patrimoniul asocia ţ iei se impune modifiearea statutului Asocia ţ iei de 
Dezvoltare IntercomunitarrEcoo 2009", din anexa nr.1 care face parte integrant ă  din prezenta hofă rare. 

intrucat proiectul de hotă tire indepline ş te condiţ iile de legalitate, propunem Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea lui in forma ş i conţ inutul prezentat. 

DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE 
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Director Executiv, 
Cristian Vlad 

Consilier 
Gheorghe Eliza 
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ASOCIAT1A DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
" ECOO 2009" 

Sos.Bucuresti Nr.190 Taudarei,lalomita 
EmaiLadiecoo2009gyahoo.cona 

CIF 26165517 	AL4OCIATIA OE DEZVOLTAP1 
INTERCOMUNITARA ECOO 2009 

Tandarei lalornita 
, MITAMIE mra  

IESIRE,) 

ACORD DE PRINCIPIU 
Privind fitzittnea prin absorbtie a A.DJ. ECO 2008 de elitre Asoeiatia 

de Dezvoltare ihtercomunitard "EC002009" 

In eadrul *edintei din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard 
"EC002009", s-a diseutat adresa nr. 74 / 23. 09, 2021 , primitd din partea 
ECO 2008, privind fuziunea prin absorbtie a A.D.I. ECO 2008 de awe Asoelatia 
de Dezvoltare Intereomunitard "EC002009". 

Conform procesului verbal nr.6/ 24. 09, 2021 toil reprezentantii consiliilor 
locale, prezenti in cadrul sedintei 	„EC002009" , au votat si au fost de 
aeord cu emiterea acestui aeord de prineipiu, pentru a putea demara proeedurile d.e 
fuziune prin absorbtie a A,DJ. ECO 2008 de critre Asoeiatia, de Dezvoltare 
Intercomunitard "EC002009". 

Anexez la prezentul word eopie dupa procesul verbal nr, 6/ 24. 09. 2021. 
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Asoeidtia de Dezvoltare intereornunitarti 
ECO 2008 

HOTA.RARE 
privind aprobarea, de prineipiu, a fuziunii prin absorbtie a Asociatiei de Dezvoltare 

Intereomunitarri ECO 2008 de ditre Asociatia de Dezvoltare IntereomunitarA 
"ECOO 2009" 

Adunarea General ă  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă . ECO 2008, In 
prezenta tuturor reprezentantilor UAT-urilor componente (Sfantu Gheorghe, .Balactu, Ion 

Ciochina, Alexeni, Manasia, Garbovi, Munteni Buzau si Sarateni) Intrunitd în  
Cornuna Balaciu in *edit:4a din data de 22.09,2021, 

	

. 	in conformitate 
-prevederile art. 89-92, art. 129 alin,(9) lit.a), art, 139 alin,(3) lit.f) din Ordonanta 

de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 234 din Codul Civil al Romdnici; 
-prevederile Legii m, 273/2006, a finantelor publice locale, cu modifickile 

complet ă rile ulterioare; 
-prevederile art, 34 indice 1 din Ordonanta Guvernului Ili, 26/2000 cu privire la 

asociatii ş i fundatii, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
• prevederile Legii nr, 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită ti publice, 

republicat ă , cu rnodific ă rile si completdrile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de satubrizare a localit ă tilor, 

republicatd, cu modifickile i completkile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de§eurilor, republicat ă , cu 

modific ă rile ş i completarile ulterioare, 
În temeiul prevederilor Statutului Asocia iei, en wianimitate de voturi, 

HOTARA$TE: 

Art.1(1) Se aprobd, de principlu, 	fuziunea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECO 2008 cu sediul in cornuna sfantu Gheorghe,strada Principala,nr. 36, 
judetul lalomita, CIF 25110009 cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  " ECOO 
2009" cu sediul in T ă ndă rei, strada Bucuresti, nr.I90, judetut Ialomita, CIF 26165517, 

(2) Fuziunea se va realiza prin absorbtia Asociatiei de Dezvottare Intercomunitard 
ECO 2008 de c ă tre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009". 

Art.2 Autorită tile publice deliberative ale unitdtilor administrativ teritoriale 
componente ale Asociattei de Dezvoltare Intercomunitar ă, ECO 2008 i cele ale 
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009", vor adopta hot ă rkile de fuziune 
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ş i asociere  în vederea participArii la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitara 
"ECOO 2009", in calitate de membri asociati cu drepturi deptine. 

Art,3 Prezenta hotdretre va fl comunicatti Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar4 
"ECOO 2009" ş i UAT-urilor componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitard 
ECO 2008 in vederea adopthn hotktrilor mentionate la art.2. 

Prepdintele Asociatiei, 

Secretar vdint4 

Coman Ana 

Nr, 10 din 22,092021 
Adoptatd  la  Balaciu 

2 
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