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H O T Ă R Â R E   
privind asocierea Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu Județul Galați,  

prin Consiliul Județean Galați, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și cu  
Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii ”Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic,  
în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 1184/2022 – Q din 14.01.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 1207/2022 – Q din 14.01.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 1292/2022 - I din 17.01.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 1293/2022 - W din 17.01.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 89, art 90, art. 91, art. 108 lit. d), art. 173, alin. (1), lit. b), c) și e), 

alin. (7), lit. c), art. 175din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

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

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă asocierea Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila și cu Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii 
”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”. 
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Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul ”Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și 
Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3(1) Se aprobă contribuția Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița la 
patrimoniul inițial al ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și 
Ialomița”, în cuantum de 250.000,00 lei. 

 (2) Suma menționată la alin.(1) va fi asigurată din bugetul județului Ialomița pe 
anul 2022. 

 
 Art.4 Se stabileşte ca Județul Ialomița, prin Consiliul Judeţean Ialomița, să aibă 2 
(doi) reprezentanţi în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ”Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în 
zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”, și anume: 

- domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, cetățean român, 
născut la data de , în localitatea Slobozia, domiciliat în Slobozia,  

, posesor al C.I. seria , eliberată de SPCLEP 
Slobozia, la data de , în calitate de membru - reprezentant de drept;. 
 - domnul Potor Alexandru-Dănuț, administratorul public al Județului Ialomița, 
cetățean român, născut la data de , în localitatea Slobozia, domiciliat în 
Slobozia, , posesor al C.I. seria , 
eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de , în calitate de membru. 
 
 Art.5(1) Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, să semneze în numele și pe s 
eama Județului Ialomița, toate documentele care decurg din procesul de înființare a 
”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”, în 
conformitate cu prevederile legale. 

(2) Se acordă mandat special reprezentanților desemnați să voteze, în Adunarea 
Generală a Asociaților și în Consiliul Director, după caz, în toate problemele care, în 
conformitate cu prevederile statutului, necesită acest mandat. 
 

 Art.6 Procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv și 
Statutului ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de 
interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”, la 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Galați vor fi îndeplinite 
de doamna Chiriac Elena Corina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 

Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și 
administratorului public al județului Ialomița și, spre știință, Adunării Generale a 
”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
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strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”, UAT-urilor 
menționate la art.1), Direcției Buget Finanțe, Direcției Coordonare Organizare, Direcției 
Investiții și Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții 
Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituției Prefectului – 
Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Nr.  4                                                                                                                                                                                                                            Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                                 DIG 
Astăzi  17.01.2022                                                                                                                      2 ex.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


