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PROIECT
HOTARARE NR.
PROIECT DE
DE HOT~R~RE
NR.
privind aprobarea
aprobareacuantumului
cuantumuluicotizatillor
cotizatiilor51sicontributiilor
contributiilorJudetului
Judetuluilalornita
lalomita51si
privind
Consiliului Judetean
la unele
unele organisme
organisme interne,
pe anul
anul 2022
2022
Consiliului
Judetean lalomita
lalomita la
interne, pe
Consiliul Judetean lalomita,
in vedere:
Av~nd mn
Avănd
p
0l,
3ll 12022 -- _
/2022
din /.04,2022
,a2--.2022 alal Preşedintelui
Referatul de
de aprobare
nr. _"
aprobare nr.
Presedintelui
- Referatul
Consiliului Jude
Judetean
teen lalomita,
lalomita,
ănd:
Examin~nd:
Examin
3/%}2o22-- t din
an ,0i-02-,2022
al Directiei
coordonare
Directiei Coordonare
- Raportul de speciafitate
nr. ga.Y--72022
specialitate nr.
O4 02 --.2022 al
Organizare;
- Avizul
Avizulnr.
/2022-al Comisiei
Comisiei juridice,
dediscipliner',
disciplin~, drepturi,
drepturi,
nr. --�/2022
din _.2022
.2022 at
juridice, de
obligatii si incompatibilităti;
incompatibilit~ti;
- Avizul nr.
nr. /2022
al Comisiei
Comisiei economico-financiare
economico-financiare si
şi
/2022 -din .2022
.2022 al
agricultură;
agricultur~;
Adresa Uniunii
- Adresa
Uniunii Nationale
Nationale aa Consiliilor
Consiliilor Judetene
din România
Rom~nia nr.
nr.4410708.12.2021,
4410/08.12.2021,
Judetene din
~nregistrat la Consiliul Judetean
din 08.12.2021;
08.12.2021;
inregistrată
Judetean lalomita
lalomita sub nr.
nr. 29636/2021-4
29636/20214 din
Dezvoltare
Sud
Muntenia
Regional~
Adresa
Agentiei
pentru
Regional&
Sud
Muntenia
nr. 24136/27.12.2021,
24136/27.12.2021, inregistrată
mnregistrat~ la Consiliul
Consiliul Judetean
sub nr.
nr. 31460/2021-N
Judetean lalomita sub
nr.
31460/2021-N din
27.12.2021;
27.12.2021;
de
Dezvoltare
Intercomunitar~
"ECOO
2009"
Adresa
Asociatiei
2009'
Intercomunitara
nr. 125/15,12.2021,
125/15.12.2021, inregistrată
~registrat~ la
la Consiliul Judetean
sub nr.
nr, 3052972021-X
30529/2021-X din
din
Judetean lalomita
lalomita sub
15.12.2021;
15.12.2021;
- Adresa
Adresa Asociatiei
Asociatiei de
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitară
Intercomunitar~ lalomita
80/18.01.2022,
lalomita nr.nr.80/18.01.2022,
inregistrată
~nregistrat la Consiliul Judetean
1495/2022-E din 18.01.2022;
18.01.2022;
Judetean lalomita
lalomita sub nr. 1495/2022-E
Adresa Asociatiei
Asociatiei de
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitara
IntercomunitarAD!
ADI
PERI/URBAN~SLOBOZIA
SLOBOZIA
- Adresa
PERIURBANA
nr. 1/03.02.2022,
1/03.02.2022, mnregistrat~
la Consiliul
Consiliul Judetean
Judetean lalomita
sub nr.
nr. 3064
3064/2022-Q
din
nr.
inregistrata la
lalomita sub
72022 Q din
03.02.2022;
03.02.2022;
- Procesul
Procesul—
-- verbal al Asociatiei de
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitar~ă pen
pentru
infrastructura de
de
tru infrastructure
transport
de interes
interesstrategic,
strategic,in~nzone
zonadedeEst
EstsisiSud
Sud—Judetele
- Judetele Gala
Br~ila, Călărasi
C~l~rasi silalomita
Ialomita
Galati
transport de
ţi,, Brăila,
13.01.2022, , ~nregistratlalaConsiliul
ConsiliulJudetean
Judetean lalomita
sub nr.
nr. 3081/2022
3081/2022-11 din 03.02.2022.
lalomitasub
din 13.01.2022„rnregistrat
03.02.2022.
cu:
Îri conformitate Cu:
- prevederile art.
art. 173
173 alin,
alin. (1)
(1) lit. e)
e) si
alin. (7)
lit. c)c)din
dinOrdonanta
deUrgent
Urgent~ă a
a
(7) lit.
Ordonanfa de
şi alin.
Guvernului nr. 57/2019
57/2019 privind
privindCodul
Codul administrativ,
administratiy,cu
cumoclificeirile
modific~rile si
Guvemului
şi complet~rile
completările ulterioare;
prevederile Legii
Legii 315/2004
dezvoltarea regional
Rom@nia,
cu modific
privind dezvoltarea
regional~ mn
modific~rile
- prevederile
şi
315/2004 privind
ănia, cu
ările si
în Rom
complet~rile ulterioare;
cornpletările

C

-

-

fn

-

Cod
FP -07-02,
Cod FP
-07-02, cd.
ed. 2,
2, vers.
vers, 00
..

-

-I-·•···

_

Conslllul Judetean
Ialomlta
Conalliul
Judatean lalomIta

III
IM
1 1111111T
10000112482

- prevederile art.
art. 35
35 alin,
alin. (6)
(6) din
dinLegea
Legea nr.
nr. 273/2006
273/2006privind
locale, cu
cu
privindfinantele
finantelepub/ice
publicelocale,
modifică
rile şi
modific~rile
si cornpletările
complet~rile ulterioare,
ulterioare,
În terneiul
temeiul art.
196 alin.
alin. (1)
(1) lit,
lit. a)
a) din
din Ordonanta
de Urgent
Guvernului nr,
nr. 57/2019
57/2019
Ordonanta de
Urgent~
art. 196
ă aa Guvemului
privind Codul
Codul administrativ,
administrativ, cu
cu modific
modific~rile
si completarile
complet~rile ulterioare,
ulterioare,
privind
ările şi

fn

1HOT~RSTE:
-10TARA5TE:
Art.1 Se
Se aprob~
cuantumul cotizatiei
cotizatiei Consiliului
Consiliului Judetean
la Uniunea
Uniunea National
Judetean lalomita
lalomita la
National~
aprob ă cuantumul
ă aa
Consililor Judetene
Rom~nia,
anul 2022,
2022, inm sum
sum~
de 46.864,13
46.864,13 lei.
lei.
Cons//ii/or
Judetene din Rom
ânia, pentru anul
ă de

Art.2 Se
Se aprob
cuantumul contributiei
contributieiConsillului
Consiliului Judetean
la Agentia
aprob
Judetean lalomita
Agentia pentru
Art.2
lalomita la
pentru
ă cuantumul
Dezvoltare
Regional~
Sud
Muntenia,
anul
2022
fn
sum~
de
421.500,00
lei.
pentru
Dezvoltare Regional ă Sud Muntenia, pentru anul 2022 in sum ă de 421.500,00 lei.
Art.3 Se
Se aprob
aprob~
cuantumul cotizatiei
cotizatieiJude
Judetului
deDezvoltare
Dezvoltare
lalomita lalaAsociatia
Asociatiade
Art.3
ă cuantumul
ţului lalomita
Intercomunitar~ "ECOO
"ECOO 2009",
anul 2022,
2022, in
mn sum
sum
de 400.000,00
400.000,00 lei.
lei.
Intercomunitară
2009", pentru
pentru anul
ă de

Art.4
Art.4 Se
Se aprobei
aprob~ cuantumul
cuantumul cotizatiei
cotizatiei Judetului
Asociatia de
de Dezvoltare
Dezvoltare
Judetului lalomita
lalomita la Asociatia
Intercomunitar~ lalomiţcí
lalomita, pentru
pentru anul
anul2022,
2022, 'in
mn sum~
lei.
Intercomunitară
sumei de
de 200.000,00
200.000,00 lei.
,

Art.5 Se
Se aprobă
aprob~ cuantumul
cuantumul cotizatiel
cotizatiei Judetului
Dezvol/tare
Judetului lalomita
alomitalalaAsociatia
AsociatiadedeDezvoltare
Art.5
Intercomunitar~
ADIPERIURBANA
PERIURBAN~ SLOB
SLOB0ZIA,
fn sum
sum~
de
Intercomunitar
ă ADI
OZIA,pentru
pen truanul
anul 2022,
2022, in
ă de
400.000,00
lei.
400.000,00 lei.

Art.6 Se
Se aprob
aprob
cuantumul cotizatiei
cotizatieiJudetului
AsociatiadedeDezvoltare
Dezvoltare
Judetului lalomita
lalomitalalaAsociatia
Art.6
ă cuantumul
Intercomunitar~ pen
pentru
infrastructura de
de transport
transportde
deinteres
interesstrategic,
zonade
deEst
Est şi
Sud—
strategic,in~nzona
si Sud
Intercomunitară
tru infrastructura
Judetele Galati,
Galati, Brăila,
Br~ila, Călăraş
Cl~rasii isilalomita,
anul2022,
2022,inmsum
sum~
de 1.000.000,00
1.000.000,00lei.
lei.
lalomita,pen
pentru
Judetele
tru anui
ă de
Art.7 Prezenta
Prezenta hotă
hot~r~re
de la
la data
datacomunic
comunicrii.
produce efecte
efecte de
Art.7
resre devine
devine obligatorie
obligatorie şisi produce
ării.
Art.8 Prin
Prin grija
grija Secretarului
Secretarului General
General al
al Judetului
hot~r~re
va fifi
prezenta hot
Judetului lalomita
lalomita prezenta
Art.8
ăreire va
comunicat~,, spre
aducere la
la indeplinire,
mndeplinire, directiilor
despecialitate
si organismelor
spre aducere
directiilorde
specialitate implicate
organismelor
implicate şi
cornunicată
mentionate la
la art.
art. 11 - -6,6, şi,
$i ,spre
luare la
la cunoştintă
Prefectului spre luare
cunostint,, institutiel
Institutiei Prefectului
Judetullalomita,
lalomita,
mentionate
Judetul
urm~nd aafifi publicat~
site-ul
Consiliului
"Monitorul
Judetean
lalomitaSectiunea
Oficialalal
urmând
publicateipepe
site-ul
Consiliului
Judetean
Sectiunea
"Monitorul
Oficial
Judetului".
Juderului".

PRESEDINTE
PREŞEDINTE
MARIANPAVEL
PAVEL
MARIAN

Avizat
Avizat
Secretarul General
Generalal
alJudetului
Judetului lalomita
lalomita
Secretarul
Adrian
Robert
IONESCU
Adrian - Robert IONESCU

44.y

tam'tr ot I&&red ratlan

ROM~NA
ROMANIA

CONSILIUL
IALOMITA
CONSILIUL JUDE'TEAN
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Nr2d6 /
ur2I64,

[2022@_
/r
2. .2022
/2022
din
0/y7 , a2•
.2022

REFERAT DE
DE APROBARE
APROBARE
REFERAT
la proiectul
proiectul de
de hottirerre
hot~r~re privind
cuantumului cotizatiilor
cotizatlilor şi
si contributiilor
Judetului
la
privind aprobarea
aprobarea cuantumului
contributiilor Judetului
lalomita Consiliului
si ConsiliuluiJudetean
Judeteanlalomita
lalomitalalaunele
uneleorganisme
organismeinterne,
interne,pe
peanul
anul2022
2022
lalomita
Prin proiectul
cotizatiilor si
Prin
proiectul de hot~r@re
hotărd re supus
supusdezbaterii,
dezbaterii, se
sepropune
propune aprobarea
aprobarea cuantumului
cuantumului cotizatiilor
şi
contributiilor Judetului
Judetului lalomita şi
si Consiliului
Consiliului Judeteon
Judetean lalomita
la unele
unele organisme
organisme interne,
interne, pe
anul
pe anul
contributiilor
lalomita la
2022.
2022.
Av~nd in
mn vedere
vedere prevederile art. 173 alin. (1)
(1) lit.
lit. e),
e), coroborat
coroborat cu
cu alin. (7)
din Ordonanta
c) din
Ordonanta
Avand
(7) lit.
lit. c)
de
de Urgentă
Urgent~ aa Guvernului
Guvernului nr.
nr. 5772019
57/2019 privincl
privind Coclul
Codul administrativ,
administrativ, cu
cu modific
modific~rile
si completările
comp/et~rile
ările 51
ulterioare, consiliile
consiliile judetene
hot~r~sc
cooperarea
si
asocierea
cu
alte
unit~ti
administrativ

ulterioare,
ă rasc coo
judetene hot
perarea 51 asocierea cu alte unit ăti administrativ —
teritoriale din tar
tar~,
si aderarea
aderarea la
la asocial-1i
asociatii nationale
administratiei publice
ă, precum şi
publice
nationale ale
ale autorit~tilor
autoritătilor administratiel
locale, Fn
in vederea
unor interese
interese comune,
comune, în
fn condiVile
conditile legii
legii şsii în
fn limitele
limitele sale
sale de
de
locale,
vederea promov~rii
promov&ii unor
competent~. În acest
acest sens
sens Consiliul
Consiliul Judetean
adoptat
serie de hot
hot~r~ri
de aderare
aderare la
la
competentă.
Juderean lalomita
lalomito a adop
tat ao serie
ăreiri de
interne.
unele organisme interne.
talomita şi
si Consiliul
Consiliul Judetean
are printre
printre
Tn calitatea
calitatea de
de membru/asociat Judetul
Judelul lalomita
Judetean lalomita,
lalomita, are
si obligatia
stabilitede
defiecare
fiecaredin
dintre
organisme.
altele 51
obligatia de
de aa aproba
aproba cotizatia/contributia
cotizatio/contributio stabilite
tre organisme.
Uniunea National
National~
a Consillilor
Consiliilor Judetene
Judetene din
din Romania
Romania prin
prin adresa
adresa nr.
nr. 4410/08.12.2021
4410/08.12.2021 ne
ne
Uniunea
ă a
face cunoscut
cunoscut cä,
c, pentru any!
anul 2022,
2022, suma
suma de
de plat
plat~
ce
revine
Judetului
lalomita
este
de
46.864,13
lei,
face
ă cc revine Jucletului lalomito este de 46.864,13 lei,
sum~
calculat~ prin
prin raportare
raportare la
la num
num~rul
de locultori
locuitori al
al judetului
judetului ialomi
lalomita,
astfel cum
cum acesta
acesta a
a fost
ă rul de
surn
ă calculată
ţa astfel
fost
comunicat de
de Directia
Directia Judetean
Judetean~
de Statistic('
Statistic lalomita.
lalomita.
comunicat
ă de
Conform adresei
adresei nr.
nr. 24136/22.12.2021
24136/22.12.2021 aa Agentiei
pentruDezvoltare
DezvoltareRegional
Regional~
Sud
Agentiei pentru
Conform
ă Sud
Muntenia,
nivelul
contributiei
Consiliului
Judetean
lalomita,
pentru
anul
2022,
este
de
421.500,00
lei.
Muntenia, nivelul contributiei Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2022, este de 421.500,00 lei.
Cuantumul cotizatiilor
cotizatiilorJudetului
Judetuluilalomita
lalomitaFn
~n calitate
calitatede
demembru
membrulalaasociatii
este:
asociatiieste:
Cuantumul
400.000,00 lei
lei /an
/an pentru
pentruAsociatia
Asociatiade
deDezvoltore
DezvoltareIntercomunitarei
Intercomunitar"ECOO
"ECOO 2009";
2009";
400.000,00
200.000,00 lei/an
lei/an pentru
pentru Asociatia
Asociatiade
deDezvoltare
Dezvoltare Intercomunitara
Intercomunitarlalamita;
lalomita;
200.000,00
400.000,00 lei/an
lei/anpentru
pentruAsociatia
Asociatiade
deDezvoltare
Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitar~
ADI PERIURBANA
PERIURBAN
400.000,00
ă AD!
SLOBOZIA;
SLOBOZIA;
1.000.000,00 lei/an
lei/an la
la Asociatla
Asociatia de
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitar~
pentru infrastructura
infrastructurade
de
- 1.000.000,00
ă pentru
transportde
deinteres
interesstrategic,
strategic,
zona
Sud—-Judetele
JudeteleGala
Galati,
Br~ila,
C~l~rasi 51
si
transport
in ~n
zona
de de
EstEst
,si si
Sud
ţi Bră
ila, Călăraşi
lalomita.
lalomita.
conformitate cu
cu dispozitiile
dispozitiile art.
art. 35
35alin.
alin.(6)
(6)din
dinLegea
Legeanr.nr.27372006
273/2006privind
privindfinantele
finantele
În conformitate
publice locale,
locale, cu
cu modific
modific~rile
si cornpletă
complet~rile
ulterioare, obligatiile
obligatiilefinanciare
financiarerezultate
rezultatedin
dinacorcluri
acorduri
pub/ice
ările şi
rile ulterioare,
de coo
cooperare,
unit~tilor
administrativ -teritoriale
teritorialelalaasociatii
asociatiiinterne
interne
de
perare, mnfr~tire
"infratiresau
sou de
de aderare
aderare aa unită
tilor administrativ
organizate
la
nivel
national
ori
la
organizatii
internationale
cu
personalitate
juridic~,
hot~r~te
de
organ izate la nivel national or/ la organizatii Internationale cu personalitate juridic ă, hotel' rate de
consiliul judetean,
mn conditiile
conditiilelegii,
legii,se
se suport
suport~
din bugetul
bugetul propriu
al judetului.
propriu al
judetului.
ă din
consiliul
judetean, în
Constat~nd cä sunt
sunt indeplinite
mndeplinite conditille
conditiile de
denecesitat
necesitate şi oportunitate,
oportunitate, propun
propunConsiliului
Consiliului
Constatand
Judetean lalomita
aprobarea hot
hot~r@rii
mn forma
si continutul
continutulprezentate
prezentateîn
~n proiect.
proiect.
ăr6rii in
Judetean
lalomita aprobarea
forma şi

In

fn

,

,

fn

c

si

PRESEDINTE
PRE5EDINTE
MARIANPAVEL
PAVEL
MARIAN
Conslllul
kul Judetean
Judetean latomIta
Cons!
'Bing
10000112484

1atomlta

Di

10000112484
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Nr.3/2L1_
/2022
din 6//02
Nr.,;
/2022 -E
F din
13/ 62 .2022
,.2022
-

,

RAPORT DE
DE SPECIALITATE
SPECIALITATE
RAPORT
la proiectul
de hotArhre
hot~r~re privind
privind aprobarea
aprobarea cuantumului
cuantumuluicotiza
si contribuţiilor
proiectul de
la
cotizatiilor
ţillor si
contributiilor
si Consiliului
Consiliului Judeţean
organisme interne,
interne,
Judeţului
Judetului Ialomiţa
Ialomita şi
Judetean Ialomiţa
Ialomita la
la unele
uncle organisme
anul 2022
2022
pe anul
pe
hot~r~re
supus dezbaterii
dezbaterii Consiliului
Consiliului Judetean
Proiectul de hotă
propuneaprobarea
aprobarea
Ialomita, propune
rare supus
Judetean Ialomita,
cuantumului cotizatiei
si contribuOilor
si Consiliului Judeţean
la
cotizatiei şi
contributiilor Judeţului
Judetului Ialomita
Judetean Ialomita la
Ialomiţa şi
organisme interne,
interne, pe
anul 2022.
2022.
pe anul
unele organisme
comunic~rilor
transmise de
de organismele
organismele la
la care
care Jude
Consiliul
Conform comunic
ărilor transmise
Judetul
ţul Ialomita si
şi Consiliul
calitatea de
de membru/asociat,
membru/asociat, prin
prin proiectul
proiectul de
de hot
hot~r~re
se propun
propun
Judetean
Ialomita au
au calitatea
Judetean lalomita
ărare Sc
urm~toarele cotizatii
următoarele
cotizatii sisi contributii:
contributii:
46.864,13 lei
lei cotizaţia
anual~ lalaUniunea
Uniunea Natională
Consiliilor Judetene
din
a) 46.864,13
cotizatia anuală
National~ aaConsiliilor
Judetene din
Rom~nia;
Romania;
421.500,00 lei contributia
anual~ă lalaAgentia
DezvoltareRegional
Sud
Regional~ă Sud
b) 421.500,00
pentruDezvoltare
contributia anual
Agentiapentru
Muntenla;
Muntenia;
400.000,00 lei cotizatia
anual~ă la
la Asociaţia
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitar~ă "ECOO
ECO0
c) 400.000,00
cotizatia anual
Asociatia de
2009";
2009";
200.000,00 lei cotizalia
anual~ la Asociatia
de Dezvoltare
DezvoltareIntercomunitar
Intercomunitar~ă Ialomita;
d) 200.000,00
lalomita;
Asociatia de
cotizatia anuală
400.000,00 lei cotizatia
cotizatia anual
anuală la
la Asociaţia
Asociatia
de Dezvoltare
DezvoltareIntercomunitar
Intercomunitar~ă ADI
ADI
e) 400.000,00
de
s
SLOBOZIA;
PERIURBANA SLOBOZIA;
1.000.000 lei cotizaţia
anual~ la
la Asociatia
de Dezvoltare
Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitar~ă Asociaţia
de
Asociafia de
f) 1.000.000
Asociatia de
cotizatia anuală
Intercomunitar~
pentru infmstructura
infrastructura de
de transport
deinteres
interesstrategic,
strategic, infn
transport de
Dezvoltare Intercomunitar
ă pentru
de Est
Est şi
si Sud
Sud —
 Judetele
Br~ila, CC~l~rasi
lalomita.
zona de
si Ialomiţa.
Judetele Galati, Braila,
ălăraşi şi
de
hot~r~re
este
de
:
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