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STATUTUL — ACTUALIZAT (nivel octombrie 2021) 
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii de utilită ti publiee pentru serviciul de salubrizare 

"ECOO 2009" 

I. 	Asoeiatii: 
1. Judeţ ul Ialomiţ a, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu sediul social in Slobozia, Piata 

Revolutiei nr.1, Cod de identificare fiscal ă  4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de 
Presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rdrea Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 105/11.06.2021; 

2. Orasul Ţă ndă 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. 26/20.04.2021; 

3. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda Cu sediul in comuna Ogxada, 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.15/21.04.2021; 

4. Comuna Platone ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Platonesti 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 ă veni cu sediul in comuna Saveni, jud. 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Dră goi Daniela Mariana, in calitate 
de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Saveni nr. 20/31.03.2021; 

6. Comuna Sudi ţ i, prin Consiliul Local al Comunei Suditi cu sediul in Comuna Suditi, jud. 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de $incan Vasile, in calitate de primar, 
legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Suditi nr.14122.04.2021; 

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 Valere, in calitate de 
primar, legal imputemicit in acest seop prin Hotararea Consiliului Local Giurgeni nr.8/02.04.2021; 

8. Comuna Mihail Kog ă lniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu cu 
sediul in comuna Mihai Kogalniceanu jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  
reprezentat ă  de Barbu Mih ă ită , in calitate de primar, legal imputernicit 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 imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Movila nr.22/20.04.2021; 

10. Comuna Mă rculesti, prin Consiliul Local al comunei M ă rculesti cu sediul in comuna 
Mă rculesti, 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 rculesti 
nr.11/31.03.2021; 

11. Comuna Dridu, prin 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 imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dridu nr. 	 

12. Comuna Adă neata, prin Consiliul Local al comunei Adancata cu sediul in comuna Adâncata, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Barbu lonel Valentin, 
in calitate de primar legal imputemieit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Adancata 
nr. 

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

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 Sorin, in calitate de primar 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Maia nr. 	  

16. Comuna Radule ş ti, prin Consiliul Local al comunei R ă dulesti cu sediul in comuna R ă dule ş ti, 
jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Micu Constantin, in 
calitate de prirnar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local R ă dule ş ti 

17. Comuna Ro ş iori, prin Consiliul Local al comunei Rosiori cu sediul in comuna Rosiori, 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 Dagoeş ti, prin Consiliul Local al comunei Dr ă goesti cu sediul in comuna Dr ă goesti, 
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 goesti nr. 

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

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

21. Ora ş ul Fierbinti rarg, prin Consiliial Local al Orasului Fierbinţ i Tă rg cu sediul in Orasul 
Fierbinţ i Tă rg, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Iusein 
Iuksel, in calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Orasului 
Fierbinţ i Tă rg nr. 	  

22. Comuna Gheorghe Lazar, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Lazar cu sediul in 
comuna Gheorghe Lazar, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Ion 
Curelea, in calitate de primar legal irnputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gheorghe 
Lazăr.  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 imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Slobozia 
nr. 

24. Ora ş ul Amara, prin Consiliul Local Or ăş enesc Amara cu sediul in Orasul Amara, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Sandu Sorin-Alin , in 
calitate de primat legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Or ă senesc Amara nr. 

25. Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fetesti cu sediul in Municipiul 
Fetesti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul Lauren ţ iu 

,i)nchereche, in ealitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Municipiul Fetesti nr. 	  

26. Comuna Albe ş ti, prin Consiliul Local al comunei Albesti cu sediul in comuna Albesti, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de domnul Zug ă naru Eniil , in calitate 
de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Albesti nr. 	  

27. Comuna Armăş e ş ti, prin Consiliul Local al comunei Arm ă sesti cu sediul in comuna 
Armă sesti, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Carpen 
marius , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop pun Hotararea Consiliului Local Arm ă sesti 
nr. 

28. Comuna Axintele, prin Consiliul Local al comunei Axintele cu sediul in comuna Axintele, 
jud. lalomita, 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 m. 

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 rcă ne ş ti, jud. lalomita, Cod de identificare 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 
nr. 

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 Malin 
Vasile Bobocel , in calitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Borduş ani nr. 	  

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 Ciocarlia cu sediul in comuna Cioc ă rlia, 
jud. lalomita, Cod de identifi care fiscal ă  	  reprezentat ă  de domnul Voicil ă  Eugen , in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ciocarlia nr. 

33. Comuna Ciulnita, prin Consiliul Local al comunei Ciulni ţ a cu sediul in comuna Ciulniţ a, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de domnul Gheorghe Stelic ă  , in 
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ciulni ţ a 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 Niţă  Nichita , in calitate de 
primar legal imputernicit in nest scop 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 imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Co ş ereni nr. 

36. Comuna F ă c ă 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 Răş u Nu ţ i , in calitate de 
primar legal imputemicit 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 scop prin Hotararea Consiliului 
Local Gheorghe Doja nr. 	  

38. Comuna Grindu, prin Consiliul Local al comunei Grinda 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 scop prin Hotararea Consiliului Local Grindu nr. 

39. Comuna Valea M ă eriş 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 Babes Mihail , in calitate de primar legal imputemicit in acest scop 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 imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Munteni 
Buz ă u nr. 	  

41. Comuna Sfă ntu Gheorghe, prin Consiliul Local al comunei Sfă ntu. Gheorghe cu sediul in 
comuna Sfă ntu Gheorghe, jud. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 
Mă dă lin Petru Teculescu, in ealitate de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului 
Local Sfantu 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 irnputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Balaciu nr. 	  
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43. Comuna Gă rbovi, prin Consiliul Local al comunei G ă rbovi cu sediul in comuna GArbovi, jud. 
lalornita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de 	, in calitate de primar legal 
imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Gârbovi or. 	  

44. Comuna S ă ră teni, prin Consiliul Local al comunei S ă ră teni cu sediul in comuna 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 ră ttni or. 	  

45. Comuna Ion Roat ă , prin Consiliul Local al comunei Ion Roat ă  cu sediul in comuna Ion 
Roan, j -ad. lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Marinic ă , Cazacu,  in  
calitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ion Roat ă  or. 

46. Comuna Ciochina, prin Conkliul Local al comunei Ciochina cu sediul in comuna Ciochina, 
jud. lalomita, Cod de identifieare fiscald 	 , reprezentat ă  de Vasile Câmpulungeanu, in 
ealitate de primar legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ciochina nr. 

47. Comuna Alexeni, prin Consiliul Local at comunei Alexeni cu sediul in comuna Alexeni, jud. 
lalomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de 	, in ealitate de primar 
legal imputemicit in nest scop prin Hotararea Consiliului Local Alexeni or. 	  

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

Denumiti colectiv "asocia ţ ii" si individual "asociatul" , ne exprimam vointa de a coopera si de a 
ne asocia in conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, en modificariile si completarile ulterioare, 
ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatiilor, preeum si ale Ordonantei Guvernului nr. 
26/2006 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificariile at completarile ulterioare, in cadrul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare (denurnita in continuare 
"Asociatia") persoana , j -uridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, in scopurile prevazute la 
artieolul 4 din prezentul statut. 

CAP.!  Denumirea, sediul si durata Asociatiei 
Art.1.- Denumirea Asociatiei este „Asociatia de dezvoltare intercomunitar ă  ECOO 2009", conform 
dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.2334117 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 fiindatiilor al Judec ă toriei Fete ş ti. 

Scopul si obieetivele Asociatiei 
Art.4 — (1) Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, 

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

(2) Asociatii convin s ă  realizeze in comun proiecte de investitii publice de interes judetean ş i local 
destinate infiintarii, modetnizarii 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 Consiliului Judetean Ialomi ţ a), fie 
din fonduri propriii sau nationale, fie prin atragerea de fonduri europene nerambursabile in exercitiul 
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, fie prin licita ţ ie organizat ă  in conditiile legii. in accst sons, asociatii pot delega Serviciul fie 
direct c ă tre un operator care actioneaz ă  pe raza lor teritorial ă  sail, fie direct are operatorul infiintat de 
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membrii Asociaţ iei, prin intermediul acesteia sau, dup ă  finalizarea investi ţ iilor din fonduri exteme 
nerambursabile, c ă tre operatorul declarat c ă .stigă tor al licita ţ iei publice de delegare a serviciului. Alegerea 
modalităţ ii de delegare a gestiunii serviciului se aprob ă  de fieeare autoritate public ă  deliberativă  a 
asocia ţ ilor, prin hot ă rAre. 

(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 eresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in 
infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului. 

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

Gestionare a De ş eurilor (aprobat prin hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a) si Axele prioritare 
pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile in exerci ţ iul financiar european 2021-2027; 

b) Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastmctura tehnico-edlitara aferenta 
S erviciului; 

c) Sa eostituie interfata pentru discutii si sa fie tin partener activ pentru autoritatile administratiei 
publice locale in ceea cc 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/regalamentele 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, en 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 modificarile si completarile ulterioare. 

g) s ă  monitorizeze exeeutarea contractului/contractelor de delegare Si sa informeze regulat membrii 
sai despre aceasta, sa urmareasea indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea cc 
priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si 
calitatea Servieiului fumizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit Si CU prevederile 
contractuale, sa aplice penalitatile contractuale; 

h) să  identifice si sa propuna  once actiuni vizand eresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor 
de investitii in infrastructura telmico-edilitara aferenta Serviciului; 

i) să  imbună tă tease 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 salarizare: 
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, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

2. coordonarea proiectarii si executiei luerarilor telmico-edilitare, in seopul realizarii acestora intr-o 
conceptie unitara si corelata 	cu 	programele de 	dezvoltare 	economica-sociala 	a 
localitatilor, de amenaj are a teritoriului, urbanism si niediu. ; 

3. elaborarea si aprob  area regulamentelor serviciului a caietelor de sarcini, a contraetelor de fumizare 
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 cadru de fumizare prestare; 

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

5. aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificatii 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 construit; 
8. sa asigure gestionarea si administrarea serviehlor de utilitati publice pe criterii de competivitate si 

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

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

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

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

12. sa inforrneze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de uti1itati 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 obligatiilor 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 administrativ-teritoriale, 
afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei 
utilizatorilor 

15. sa stabileasca, cerintele si criteriile selectie a operatorilor la pro cedurile publice atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii, Tn conditiile legii; 

16. sa solicite informatii Cu privire la nivelul Si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la 
modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale, incredintate 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 metodologiilor elaborate de autoritatile de reglernentare potrivit 
competentelor acestora prin legea specia J.a; 

19. sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 	utilitati 
publice si sa la masuri1e 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 
eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor; 

21. sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii san modificarii preturilor si tarifelor 
propuse de operator, jar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite 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 acestora Si modul de gestitme 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 clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii 
serviciului; 

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 odic de interes public. 

- Patrimonial Asociatiei 
Art. 6. —(1) Patrimoniul Asociatiei este campus din bunurile Si resursele proprii, necesare acoperirii 

cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii,pe de o parte, si din 
dreptul de folosinta gratuita asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat 
sau cc va fi acordat 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) JudetuHalomi ţ a — 1.000 lei; 
b) ceilal ţ i asociali, impreun ă  — 4.250 lei (conform hot ă rArilor autorit ă tilor publice locale). 
(3) Cotizaţ ia anual ă . a Judetului Ialomita este de 400,000 lei, jar in cazul celorlal ţ i asociaţ i, 8 lei/locuitor. 
Art.?. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt urrnatoarele: 

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 sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) Donatii, sponsorizari sau legate; 
d) Once alte venituri prevazute de lege sau de prezental statut. 

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

CAP.IV Asociatii 
Art.10. — Asociatii au urmatoarele drepturi: 

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

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

Art. 11. — Asociatii an 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 termen de 30 de zile 

de la inscrierea in Registrul asocia ţ iilor si fundatiilor pentru noii asociati; 
c) Sa 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, conform 
prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decal 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 se 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 cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari. 

(3) Adunarea Generala a Asociatiei va analiza consecintele retragerii si modificarile cc se impun la 
contractele de delegare (in special in ceea cc 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 Asociatie. Presedintele 
Asociatiei va convoca adunarea generala in cel rnult 30 de zile de la data la care s-a luat eunostinta despre 
respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele 
excluderii si modificarile cc 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 hi. art.17 aim. (2) 
lit.g din alte motive decat un vot negativ. 

(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociatie este obligat sa plateasca: 
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a) sumele corespunzatoare investitiilor ( modernizare, reabilitare , bunuri noi, indiferent daca sunt 
extinderi sau inlocuiri) in infrastructura aferenta Serviciului delegat, de care a beneficiat pe d -urata cat a 
fost membru al Asociatiei; 

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 generale a Asociatiei de a accepta un nou membru, se va 
incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru va fi mentionat in preambulul 
statutului. 

(3) Se considera ca 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 membru are dreptul, conform prevederilor legale, sa atribuie direct gestiunea 
Serviciului sau catre operatorul cu care Asociatia a ineheiat 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 searna asociatului 
respectiv. 

CAP.V - Organele Asociatiei 

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

reprezentanţ ii asociaţ ilor, desemna ţ i potrivit prevederilor Codului administrativ: 
- Judetul Ialomita este reprezentat de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei de că tre 

Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a poate delega 
calitatea sa de reprezentant de drept in Adunare general ă  a asociaţ iei unuia dintre vicepre ş edinţ ii 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, secretarului general al jude ţului lalomi ţ a, administratorului public, precum 
si orică ror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institu ţ ii publice 
de interes jude ţ ean. 

Comunele, orwle ş i municipiile sunt reprezentate de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei 
de că tre primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentan ţ i ai unit ăţ ilor administrativ-teritotiale in 
adunarea general ă  viceprimarilor, administratorilor publici, precum ş i orică ror alte persoane din aparatul 
de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu ţ ii publice de interes local. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligen ţ ele pentru a-si asigura reprezentarea permanent ă  in 
cadrul Adun ă tii Generale a Asociaţ iei. 

(3) Hotă ră rile de numireirevocarealocuire a reprezentan ţ ilor vor fi transmise, in copie, 
Asociaţ ilor ş i Adun ă rii Generale in termen de 3 zile lucr ă toare de la data emiterii lor. 

(4) Adunatea general ă  adoptă  hotă ră ri in conformitate ea statutul asocia ţ iei. Hot ă ră rile adun ă rii 
generale aunt asimilate actelor administrative si intr ă  sub inciden ţ a prevederilor legii contenciosului 
administrativ. 
Art. 15. — Prqedintele Asociatiei este Pre ş edintele Consiliului Judelean Ialomi ţ a. Pre ş edintele 
Asociaţ iei are atribuţ iile prev ă zute in prezentul Statut ş i reprezint ă  Asociaţ ia in raporturile cu ter ţ ii, cu 
excep ţ ia situaţ iilor 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 guvemului 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 rnandatului 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 sunt: 
a) stabilirea strategiei ş i a obiectivelor generale ale Asocia ţ iei; 
b) acordarea desc ă rcă 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 Asociaţ iei pentru exerci ţ iul financiar ineheiat ş i a proiectului 

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

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

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

g) aprobarea contractelor  cc vor fi incheiate de Asocia ţ ie in nume propriu, 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 Asociaţ iei, precum ş i stabilirea destina ţ iei bunurilor r ă mase 

dup ă  lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri in Asocia ţ ie, a rettagerii ş i excluderii unor membri din 

Asociaţ ie; 
k) aprobarea cotiza ţ iei anuale; 
1)  once alte atribu ţ ii prevă 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 aim. (2) sunt: 
a) Aprob  area strategiei de dezvoltare, a pro gramelor de reabilitare, extindere i modemizare a 

sistemelor de utilit ăţ i publice existente, a programelor de infiin ţ are a unor noi sisteme, precurn ş i a 
programelor de protec ţ ie a mediului, elaborate ş i prezentate de consiliul director at 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 Asocia ţ iei; 

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

d) Aprobarea stabilirii, ajust ă rii ş i modific ă rii pre ţ urilor ş i tarifelor propuse de operator de la data 
la care asocia ţ ii hot ă ră sc trecerea la un sistem de tarifare utile; 

e) Adoptarea de hot ă r ă ri privind aplicarea m ă surilor corective ş i a penalit ăţ ilor prevă zute  de  
eontractul de delegare in situa ţ ia in care operatorul nu respect ă  nivelul indicatotilor de performan ţă ; 

f) Aprobarea caietului de sarcini ş i a regulamentului Serviciului, consolidat ş 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: 

- Op eratorul 
- 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  Ii o societate comercial ă  infiinţ ată  intr-una dintre formele prev ă zute de legisla ţ ia in 
domeniu ş i in acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, având ca ac ţ ionari toate sau o parte dintre unit ăţ ile 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei, 
2. Operatorul va avea ca  object principal de activitate fumizarea de Serviciilor pentru asocia ţ ii semnatari 
ai prezentului Statut. 
3. Asociaţ ia va exercita drepturi speciale de control ş i informare care ii sunt acordate prin Actul de 
delegate a serviciului/serviciilor. 
b) Contractul de Gestiune a Serviciilor 
1. Contractul de delegare vii 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, ş i pe de alt ă  parte, de operator. 
2. Prin Contractul de delegare Asocia ţ ia, in numele i pe seama asocia ţ ilor, va conferi operatorului dreptul 
exclusiv de a fizniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilit ăţ i publice pe raza lor de competen ţă  
teritorial ă , 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, modemiza, reabilita, extinde i vii 
gestiona Serviciul, pe riscul i r ă spunderea sa, conform dispozi ţ iilor contractului de delegare. Realizarea 
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acestor responsabilit ăţ i se face prin indicatori de performan ţă  care pot monitoriza implementarea 
sistemului. 
3. Asociatia va monitoriza indeplinirea de care operator a obligatiilor ce îi incub ă  in temeiul contractului 
de delegare 
4. Asociatia, in temeiul mandatului conferit de asocia ţ i prin prezentul statut, va exercita in numele ş i pe 
seama acestora drepturile ş i obligaţ iile contractuale care le revin in calitate de delegatar. 
c) Strategia de dezvoltare / Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor / Proiecte europene 
1. Asociaţ ia va asigura elaborarea ş i aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului in acord cu 
Programul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor aprobat la nivelul judetului Ialomita ş i a proiectelor 
europene din exerci ţ iul financiar 2021-2027. 
2. Sursele de finanţ are a investi ţ iilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea European ă  sau 
institu ţii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asocia ţ ilor, fondurile proprii sau atrase ale 
Operatorului. 
3. Listele de investi ţ ii prioritare ş i planurile de finantare 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 investitiilor 
(proprietarii banurilor rezultate in urma investi ţ iilor), precum ş i ale asociaţ ilor deserviti de bunurile 
rezultate in urma investi ţ iilor. in funetie de investitiile la care se refer ă , listele de investi ţ ii prioritare 
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 Autorit ăţ ile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investi ţ iilor. 
d) Politica tarifarei 
1. Fieeare Autoritate deliberativ ă  a asociaţ ilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator in aria 
geografic ă  corespanz ă toare competen ţ ei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de 
Adunarea General ă  a Asociaţ ilor. Tarifele vor fi stabilite, ajustate ş i modificate conform legisla ţ iei in 
vigoare. 
2. De indat ă  ce P ă rţ ile vor hotă ri trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru intreaga arie a deleg ă rii de 
gestiune, Asocia ţ ia va avea atribu ţ ia de a aproba stabilirea, ajustarea ş i modificarea acestui tarif unic, in 
numele ş i pe searna unit ă tilor administrativ teritoriale membre. 

Art. 18. — Reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei sunt responsabili pentru activitatea 
lor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Art. 19. — (1) Adunarea General ă  va fi convocat ă  eel puţ in o dat ă  la 6 ( ş ase) luni sau on de citte on este 
necesar, de e ă tre Pre ş edintele Asocia ţ iei sau de un num ă r de eel pu ţ in 3 membri. 
(2) Convocarea va fi transmis ă  in scris sau prin mijloace electronice cu eel pu ţ in 5 zile calendaristice 
inainte de data ş edinţ ei ş i va cuprinde data, ora, locul ş i ordinea de zi a ş edinţ ei. 
(3) Participan ţ ii la ş edinţ ele Adună rii Generale vor fi reprezentan ţ ii de drept ai asociatilor sau persoanele 
că rora le-a fost delegat ă  aceast ă  calitate, conform Codului administrativ. 
(4) Sedin ţ ele Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei vor ii conduse de Pre ş edintele Asocia ţ iei sau, in absen ţ a 
acestuia, de persoana desemnat ă  de acesta, imputernicit ă  in acest scop. 
(5) Adunarea general ă  poate avea loc ş i prin mijloace electronice de comunicare direct ă  la distanţă , iar 

hot ă rarile adun ă rii generale pot fi semnate de asocia ţ i inclusiv cu semnă tură  electronică  extins ă . 
(6) Adunarea General ă  va alege dintre participan ţ ii la ş edinţă  un secretar executiv care va redacta 
procesul verbal al ş edinţ ei. 
(7) Procesul verbal este sernnat de Pre ş edinte ş i de secretar, inclusiv cu semn ă tură  electronic ă  extins ă , 
dup ă  caz. 0 copie a procesului verbal va fi transmis ă , in termen de 3 (trei) zile lucr ă toare de la data 
ş edinţ ei, fiec ă rui asociat, indiferent dac ă  reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ş edinţă . 
(8) Sedinţ ele Adună rii Generale a Asocia ţ iei pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

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

prev ă zute la art. 16 alin. (2) lit. a) —g) din prezentul Statut se iau in prezen ţ a a jurn ă tate din rnembri ş i Cu 
majoritatea voturilor membrilor prezen ţ i. Dac ă  la prima convoeare cvommul nu este indeplinit, Adunarea 
General ă  se convoac ă  pentru o data ulterioar ă  care nu poate fi mai t ă rziu de 10 zile calendaristice de la 
data stabilit ă  pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea General ă  este valabil intrunit ă  
indiferent de num ă rul de membri prezen ţi 
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(3) Dac ă  o hotă ră re 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 ră re nu poate fi luat ă  fă ră  votul favorabil al reprezentantului respectivului 
asociat. 

Art. 21(1) Hot ă ră rile Adun ă rii Generale luate in exercitarea atribu ţ iilor prevă zute la art. 16 alin. 
(2) lit, a). h), i -k), art. (3) lit, a) c-d) si f) ş i la art. 17 aim. (2) lit. b), pct. 1,3-4, lit.c) ş i lit. d), pct. 1-2 nu 
pot fi votate de reprezentan ţ ii asociaţ ilor in Adunarea General ă  deal 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 situ.aţ ia in care autorit ăţ ile deliberative ale unit ăţ ilor administrativ-teritoriale nu se pronun ţă  
asupra hot ă ră rilor privind acordarea mandatelor speciale prev ă zute la aim.  (1) in termen de 30 de zile de 
la primirea solicit ă rii, se prezurn ă  că  unităţ ile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 
atribu ţ iilor lor. 

(3) Hot ă ră rile luate de Adunarea General. a Asociatiei trebuie aduse la cuno ş tinţ a asocia ţ ilor in 
tennen de eel milt 3 zile lucr ă toare de la adoptare. Aceste hot ă rari sunt asimilate actelor administrative ş i 
lor li se aplic ă  toate 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 obligat ă  s ă  
publice to ate hot ă r ă rile Adună rii Generale pe propria pagin ă  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 să u, aseenden ţ ii sau descenden ţ ii să i, rudele in linie colateral ă  sau 
afinii s ă i p ă nă  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 aim. (4) este ră spunz ă tor de daunele cauzate 
asociaţ iei dac ă  fă ră  votul sau nu s-ar fi putut ob ţ ine majoritatea cerut ă . 

(6) Hot ă ră rile luate de adunarea general ă  in limitele legii ş i ale statutului sunt obligatorii chiar ş i 
pentru membrii asocia ţ i care nu au mat parte la adunarea general ă  sau au votat impotriv ă  

(7) Hotă rarile adun ă rii generale, contrare legii sau dispozi ţ iilor cuprinse  în statut, pot fi atacate in 
justiţ ie de c ă tre oricare dintre membrii asocia ţ i care nu au luat parte la adunarea general ă  sau care au votat 
impotriv ă  ş i an cerut s ă  se insereze aceasta in procesul-verbal de ş edinţă , in termen de 15 zile de la data 
cand au mat cuno ş tinţă  despre hot ă ră re sau de la data c ă nd a avut loc 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 Asociaţ iei, 
in persoana Pre ş edintelui Consili -alui Jude ţ ean Ialomi ţ a, ş i incă  4 (patru) membri numi ţ i de Adunarea 
General ă  din ră ndul reprezentan ţ ilor celorlal ţ i asociaţ i, pe a perioada de 4 (patru) ani. Componen ţ a 
Consiliului Director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor 
membrilor Asociaţ iei, utiliz ă nd principiul reprezent ă rii prin rotaţ ie. 

(2) Pre ş edintele Asociaţ iei este, de drept, ş i Preş edinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemnaţ i prin Hotă rdre a Adun ă rii Generale a Asociaţ ilor. 

(3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate en legislatia in 
vigoare. 
Art. 23. — (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale a Asociatiei 

Si exercita atributiile prevazute de prezentul statut si cele ce 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 fmanciar 
viitor Si proiectul programelor Asociatiei; 

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

c) aproba actele juridice  cc vor fi incheiate de Asociatie, in nume propiu, Cu exceptia contractelor a 
caror valoare depaseste echivalentul in lei al surnei 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 cant de bugetul aprobat de aceasta; 

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

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

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

2, coordonarea proiectarii si executiei luerarilor tehnico-edilitare,  in scopul realizarii acestora intr-o 
coneeptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economica-sociala a localitatilor, de amenaj are 
a teritoriului ,urbanism Si media; 
3. elaborarea Si aprob area regulamentelor serviciului , a caietului de sarcini, a contractelor de furnizare 
prestare a serviciilor si a altor acte nonnative locale referitoare la serviciile de utilitati public; pe baza 
regulamentelor cadru a caietelor de sarcini cadru si a contractelor cadru de furnizare prestare; 
4. stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor special cu respectarea 
normelor rnetodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente; 
5. aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentni serviciile de utilitati publiee, 
dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competent; 
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 atingerea 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 pentru activitatile si serviciile 
poluante; 
11. sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a 
modalitatilor de organizare si fuctionare 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 obligatiilor 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 administrative-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; 
1'7. sa invite operatond pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii 
s erviciil or; 
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 aprob area stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor 
propuse de operator, jar 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 pentru 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, confidentiafitatea datelor si infoauatiilor economic-financiare privind 
activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public. 

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

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

sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de finictionare a aparatului tehnic al Asociatiei. 

Art. 25. — (1) Consiliul director se intruneste in sedinte, de regul ă , eel putin o data pe luna sau on de 
cate on este nevoie, la convocarea presedinte1ui Asociatiei. Sedintele se pot desf ăş ura ş i prin mijloace 
electronice 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 membrii consiliului director prezenti. Deciziile consilialui 
director se consemneaza in registnil de procese verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

Controlul financiar 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) Membrii consiliului 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 functionare. 

(4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute în Ordonanta guvemului nr.2612000, aprobata cu 
modificari si completari ulterioare. 

CAP.VI  - Dizolvarea si lichidarea. 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 prin: 
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 mult de un an de la data la care adunarea generala sau, 
dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie; 

c) Reducerea numandui de asociati sub limita de 3 ,daca acesta nu a fast 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 scopului san este urmarita prin rnijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociatia urrnareste un alt scop decat  eel pentru 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 1ichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept 

privat sau drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei 
judecatoresti competent; 

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

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

Art.32 Asocia ţ ia poate fuziona  în condi ţ iile Ordonanţ ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia ţ iile §i 
fundaţ iile, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

CAP.VII - Dispozitii finale 

Art. 33. - (1) Prezentul statut poate fi odificat doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor 
asociatilor, special imputerniciti in acest scop. 
(2) Prezentul statut este guvernat 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 cu acest statut, inclusiv once problema privind 

interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse 
spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

Prezentul statut a fost semnat in 2(doua) exemplare original; astazi 	.2021 ş i este atestat in 
condi ţ iile art. 243 alin.(1) lit.h) din Codul administrativ. 

ASOCIATII: 

Judeţ ul Ialomi ţ a 
Prin Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

Pavel Marian 

Oraş ul Tă ndă rei 
prin Primar 
Roman George Cristian 

Comuna Ograda 
Prin primar 
Badea Lilian 

Comuna Platonesti 
prin Primar 
Negraru Florinel 

Comuna S ă veni 
prin Primar 
Dră goi Mariana Daniela 

Comuna Suditi 
prin Primar 

incan Vasile 

Oraş ul Fierbinţ i Tă rg 
prin Primar 

Iusein Iksel 

Comuna Dridu 
Prin Primar 
Dumitru Lucian 

Comma Adăncata 
Prin Primar 
Barbu Tone' Valentin 

Comuna Moldoveni 
Prin Primar 
Dumitru Victor Alexandru 

Comuna Jilavele 
Prin Prirnar 
Petre Ene Miloievici 

Comuna Maia 
Print Primar 
Nicolae Sorin 
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Comuna R ă dulesti 
prin Primar 
Micu Constantin 

Comuna Rosiori 
prin Primar 
Anghel Ion 

Comuna Dră goe ş ti 
prin Primar 
Gheorghe Mihail 

Comuna Movilita 
prin Primar 
Goga Joan 

Comuna Sine ş ti 
prin Primar 
Ion Marian 

Comuna Giurgeni 
prin Primar 
Dinu Valere 

Comuna Mihail Kogă lniceanu 
prin Primar 
Barbu Mihă ită  

Comuna Movila 
prin Primar 
Mihai Valeriu 

Comuna Mă rcule ş ti 
prin Primar 
Ciriblan Sorin Romeo 

Comuna Gheorghe Lazar 
prin Primar 
Zaharia Elena Gabriela 

Comuna Albesti 
prin Primar 
Jugă naru Emil 

Comuna Ann ăş e ş ti 
prin Primar 
Carpen Marius 

Comuna Bue ş ti 
prin Primar 
Mihă il ă  Nicolae 

Comuna Ciulnita 
prin Primar 
Gheorghe Stelied 

Comuna Colelia 
prin Primar 
Nită  Nichita 

Comuna Co ş ereni 
prin Primar, 
Tudoraehe Lucian 

Comma F ă că eni 
prin Primar 
Rosu Nuti 

Municipiul Slobozia 
Prin Primar, 
Soare Dram 

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 

Comma B ă rc ă nesti 
prin Primar 
Radu Nicolae 

Comuna Grindu 
prin Primar 
Tră mbitasu Marin 

Comuna Borduş ani 
prin Primar, 
Marin Vasile Bobocel 

Municipiul Fetesti 
prin Primar, 
$onchereche Laurentiu 

Orasul Amara 
prin Primar, 
Sandu Sorin-Alin 

Comma Ciocirlia 
prin Primar 
Voicilă  Eugen 

Comuna Munteni Buzau 
prin Primar 
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Comuna Sfă ntu Gheorghe 	 Comuna Ion Roat ă  
prin Primar 	 prin Primar 
Mă ddlin Petru Teculescu 	 Cazacu Marinică  

Comuna Balaciu 	 Comuna Cio  china 
prin Primar 	 prin Primar 

Că mpulungean-u Vasile 

Comuna Alexeni 
Comuna G ă rbovi 	 prin Primar 
prin Primar 

Comuna Manasia 
Comuna S ă ră teni 
	

prin Primar 
prin Primar 
Tocileanu Eugen 
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