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PRO1ECT DE HO TARARE t)(12. 
privind aprobarea tarifelor de salubrizare pereepute pe raza teritoriaI ă  a Judetului 

laIotrita de Care operatorul "S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L." 
Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3 15390—  V  din  ,2,- /6,g,   .2021 at Presedintelui Consiliului 

Judetean lalornita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr. 3/591120,1  -  PT  din 	i#L,  .2021 at Directiei de Investitii 

Servicii Pub/ice si al Compartiment lui Coordon are Societ ă ti, Servicil i Institutii Pub/ice 
Subordonate; 

Avizul nr.  	din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 
obligatii ş i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr.  	din 	.2021 at Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură , 

În conformitate Cu: 
prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit. d) si alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit, e), 

art. 175 din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rite ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu modifică rile si 
cornpletă rile ulterioare; 

- Ordinul Agentiei Nationale de Reglementare pentru Servicille Comunitare de Utilit ă ti 
Pub/ice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stab/lire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pen tru activit ă tile specifice serviciului de salubrizare a localit ă tilor; 

-prevederile Hot ă rârii Guvemului nr. 855/2008 privind aprobarea actutui constitutiv-cadru 
si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitar ă  cu object de activitate 
servicille de utilit pub/ice,' 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită tl pub/ice, 
republicată , cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ă tilor, republicat ă , 
cu modifică rile si cornpletă rile ulterioare; 

- Hotă r'ă rea Consiliului Judetean lalomita nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unit ă tii 
Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu unit ă tile administrativ teritoriale componente ale 
Asociatiei de Dezvoltare intercomunitar ă  nECOO 2009", in vederea particip ă rii la patrimoniul 
Asociatiei, in calitate de membru asociat cu drepturi depline; 

- Note:Wit-ea Consiliului Judetean lalomira nr. 106 din 11.06.2021 privind asocierea Unit ă tii 
Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu unit ă tile administrativ teritoriale componente ale 
opera torului SC AD1 ECOO 2009 SRL, in vederea particip ă rii la capitalul social al acestuia, in 
calitate de asociat cu drepturi deptine; 

con tractul de delegare a serviciului de solubrizare nr. 	  incheiat de 
ADI ECOO 2009 cu SC ADIECOO 2009 SRL; 

Consillul Judetaan lalomita 
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- prevederile art. 17 lit. d) din Statutul Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  AD1 ECOO 
2009; 

prevederile 0.U.G nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 
În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se ia act de tar/fete propuse de c ă tre S.C. ADIECOO 2009 S.R.L. aferente anului 2022 
dup ă  cum urmează : 

a) 8 leillocuitor/lun ă  Cu TVA in mediul rural; 
b) 10 lei/locuitor/lun ă  cu TVA in mediul urban; 
c) 528 lei/ton ă  cu TVA pen tru agent' economic' si institu ţ ii pub/ice. 

Art. 2 Se mandateaz ă  dl. MARIAN PAVEL, Presedintele Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 
reprezentantul U.A.T. Jude ţ ul lalomi ţ a in Adunarea General ă  a Asocia ţ ilor din Cadrul AD! „ECOO 
2009" .5.6 voteze „pentru" la propunerea de stabilire a tarifelor men ţ ionate la art. 1 care vor fi 
percepute de SC AD/ ECOO 2009 SRLincep6nd cu data de 01.01.2022. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hotă rdre se comunică , 
spre stiin ţă , Adun ă rli Generale a Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009", SC ADI 
ECOO 2009 SRL i Institu ţ iei Prefectului Jude ţ ul lalomi ţ a, urmand a fi publicată  pe site-ul 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRE$ED1NTE, 

Contrasemneazti pentru legalitate, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Jude ţ ului lalomi ţ a 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Dc 
Adoptată  la Slobazia 	 RC 
Astă zi 	.2021 	 2 ex 
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PRE$EDINTE 
	

Nr. 	 V /o-X"-/L  .2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă rtire privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială  a Judqului 
lalomiţ a de că tre operatorul  "S. C. 	ECOO 2009 S.R.L." 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliultd Judetean lalotniţa 
aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorialei a Judeţ ului Ialomiţa de că tre operatorul 
"S. C,  A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.". 

Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  ADI ECOO 2009 a fost infiintat ă  in anul 2009 prin 
asocierea Orasului Ţă ndă rei cu localită tile Giurgeni, Ograda, Mă rculasti, Mihail Kogă lniceanti, Movila, 
Platonesti, Să veni ş i Sudi ţ i. Ulterior, a aderat la Asocial-le i Comuna Mă rculesti. Astfel cum rezultă  si din 
Stamm? Asocia ţ iei, aceasta a fast constituită  in seopul organiză rii, reglementdrii, finanţă rii 
exploatdrii, monitoriză rii ş i gestion ă rii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de compete* a 
unităţ ilor administrativ teritoriale metnbre. in acest sens, cofondatorii Asocia ţ iei, cu excep ţ ia Comunei 
Mă reulesti,  an infiinţ at in anul 2011 societatea comercială  ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul 
serviciilor de salubritate că rtiia, la data de 29.08.2011, in condiţ ille Legii nr. 5172006 privind serviciile 
comunitare de Will* pub lice,  republicată , cu rnodifică rile ş i completă rile ulterioare, Asociaţ ia i-a delegat 
serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare localitate componentă  a Asocia ţ iei. 

În conformitate  en  atribuţ iile conferite prin Codul adminisirativ unui consihU judeţean in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitate publică  de interes judeţ ean, 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. 

Judeţ ul falomi ţa, prin Hotărdrea Judeţ ean Ialomiţa nr. 105 din 11.06.2021 s-a asociat 
Unităţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul lalorniţ a en uniteiţ ile administrativ teritoriale componente ale 
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009", in vederea participă rii la patrirnoniul Asociaţ iei, în  
calitate de mernbru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hotărdrea Judeţean Ialomiţ a 
nr. 106 din 11.06.2021 Judeltil Ialomiţa s-a asociat cu unităţ ile adtninistrativ teritoriale componente ale 
operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL,  în  vederea participă rii capitaltil social al acestuia, in calitate de 
asociat cu drepturi depline. Astfel, pentru buna funcţ ionare a Operatorului că rtiia  i  s-a delegat serviciul si a 
că rui asocial suntem,  se  impune aprobarea noilor preturi stabilite de că tre acesta urmare  a  justificeirii 
transmise de administratorul Societăţ ii. 

Operatorul SC ADI ECOO 2009 a transmis Fisa de fundamentare  a  tarifelor de colectare a deseurilor 
cc  cuprinde cheltuieli en salariile, cheltuieli materiale, taxe de lice*, cheltuieli de inchiriere ş i cheittlieli de 
elirninare deseuri, astfel, fiind  justificate tarifele stabilite prin proiectul de hotă rdre, 

In acest sens, prin proiectul de hotă rdre se ia act de tarifele propuse $i se mandatează  Presedintele 
Consiliului Judelean Ialomiţa să  voteze "pentru" propunerea de  stab//ire a tarifelor  men  ţ ionate in 
raportul de speeialitate care vor fi percepute de SC ADI ECOO 2009 SRL incep 'and en data de 01,01.2022, 

Constatand că  stint indeplinite condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a adoptarea hoteirdrii in forma si conţ inutul prezentate in proiect 

Jodeteari lelornIta 

VORIS  
10000071184  

Tehnoredactat, 
Cristian Rdureanu 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza 
teritorial ă  a Judetului Ialomita de c ă tre operatorul "S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L." 

S.0 ADI ECOO 2009 SRL a fost infiin ţ ată  in anul 2011, prin asocierea Ora ş ului Tă ndă rei cu 
localităţ ile Ograda, Movila, Mihail Kog ă lniceanu, Sudi ţ i, Să veni, Platone ş ti ş i Giurgeni, asocia ţ i care, 
incă  din anul 2009, constituiser ă  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009" in scopul 
infiinţă rii, organiză rii, reglement ă rii, finanţă rii exploată rii, monitoriză rii ş i gestion ă rii In comun a 
servieiului de salubrizare pe raza de compete* a unităţ ilor administrativ teritoriale membre. Prin 
intennediul Asocia ţ iei, membrii acesteia au delegat e ă tre operatorul creat serviciul in cauză  conform 
contractului din data de 29.08.2011. Ulterior, Judeţ ul Ialomiţ a, prin Hotă rarea Consiliului Jude ţean 
Ialomiţ a nr. 105 din 11.06.2021 s-a asociat Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialomiţ a cu 
unită tile administrativ teritoriale componente ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 
2009", in vederea particip ă rii la patrimoniul Asocia ţ iei, in calitate de membru asociat cu drepturi 
depline. 

De asemenea, prin Hot ă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 106 din 11.06.2021 Jude ţ ul 
Ialomi ţ a s-a asociat cu unit ăţ ile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 
2009 SRL, in vederea particip ă rii la capitalul social al acestuia, in ealitate de asociat cu drepturi 
depline. Astfel, pentru buna functionare a Operatorului e ă ruia i s-a delegat serviciul ş i a că rui asociat 
suntem, se impune aprobarea noilor pre ţuri stabilite de că tre acesta urmare a justifică rii transmise de 
administratoru I So cietăţ ii 

Potrivit Hot ă rarii nr. 462 a Adună rii Generale a Asociaţ ilor din cadrul SC ADI ECOO 2009 
SRL, aprobat ă  in sedinţ a din data de 14.12.2021, prin care aduce la cunostinţă  Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  ECOO 2009, modificarea tarifelor de colectare de ş euri, percepute pe raza teritorial ă  a 
judeţ ului Ialomi ţ a, s-au stabilit noile tarife de colectare de ş euri municipale, frac ţ ie umedă , după  cum 
urmeaz ă : 

-tarif colectare de ş euri municipale frac ţ ie umedă  pentru agentii economici ş i institu ţ ii-
528,001eitton ă  cu TVA( 443,70 leitton ă  +84,30 lei TVA); 
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- tarif colectare de ş euri municipale frac ţ ie umed ă  pentru utilizatori casnici in mediu rural-
8,00 lei/persoan ăllună  cu TVA( 6,72 lei/ persoan ă / lun ă +1,28 lei reprezentand TVA); 

- tarif colectare de ş euri municipale frac ţ ie urned ă  pentru utilizatori casnici in mediu urban-
10,00 lei/persoan ăilună  cu TVA( 8,40 lei/ persoan ă / lun ă + 1,60 lei reprezentand TVA); 

Prin adresa nr. 479/23.12.2021, SC ADI ECOO 2009 SRL a transmis spre analiz ă  ş i aprobare, 
tarifele pentru serviciul colectare de ş euri menajere pentru mediul urban ş i mediul rural, calculele 
regă sindu-se in Nota de Fundamentare i anexele ata ş ate in Fi ş ele de fundamentare a tarifelor de 
colectare a de ş eurilor ce cuprind cheltuieli cu salariile, cheltuieli rnateriale, taxe de lice*, cheltuieli - 
de inchiriere i cheltuieli de eliminare de ş euri, astfel, fund justificate tarifele stabilite prin proiectul de 
hotă rare, atat pentru agen ţ ii economici, cat ş i pentru utilizatorii casnici din mediul urban ş i rural, 
Incepand cu data de 01.01.2021. 

Para de cel mai sus prezentate, prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii In plenul 
Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza 
teritorial ă  a judeţ ului Ialomiţ a de care operatorul SC ADI ECOO 2009 SRL. 
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Director Executiv, 	 Consilier, 

	

Cristian VLAD 	 Manuela GHE RGHE 

Consilier, 
Eliza GHEORGHE 
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