
. ...- ..i: ,, , 	.., 	1,, ,TP, 	1 

v / : 	 ,....9?2:--- • :( 

" ' M.;Z:r LISEISly ;aLloo 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSI IUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia Piata Revoluttei Nr. 1 

CERTIFIED M PayMEE M E MT SYSTEM 

LUCE 9001 

web: www.cicnetro 
e-mail: cjiecicnetro 

PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea cuantumului cotizatillor 51 contributiilor Judetului lalornita 51 

Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Consiliul Judetean 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	12022 - 	din ,a2--.2022  al Pre ş edintelui 

Consiliului Jude teen lalomita, 
Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr.  ga.Y--72022  - t din  ,O4 02---.2022  al Directiei Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 at Comisiei juridice, de discipliner', drepturi, 

incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
Adresa Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România nr. 4410708.12.2021, 

inregistrat ă  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 29636/20214 din 08.12.2021; 

	

Adresa 	Agentiei 	pentru 	Dezvoltare 	Regional& 	Sud 	Muntenia 
nr. 24136/27.12.2021, inregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 31460/2021-N din 
27.12.2021; 

- Adresa 	Asociatiei 	de 	Dezvoltare 	Intercomunitara 	"ECOO 	2009' 
nr. 125/15,12.2021, inregistrat ă  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 3052972021-X din 
15.12.2021; 

Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  lalomita nr. 80/18.01.2022, 
inregistrat ă  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 1495/2022-E din 18.01.2022; 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AD! PERIURBANA SLOBOZIA 
nr. 1/03.02.2022, inregistrata la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 3064 72022-Q din 
03.02.2022; 

- Procesul — verbal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  pen tru infrastructure de 
transport de interes strategic, in zone de Est si Sud —Judetele Gala ţ i, Bră ila, Că lă rasi lalomita 
din 13.01.2022„rnregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 3081/2022 - 1 din 03.02.2022. 

Îri conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin, (1) lit. e) ş i alin. (7) lit. c) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moclificeirile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regional în  Rom ă nia, cu modific ă rile ş i 

cornpletă rile ulterioare; 
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PROIECT DE HOT~R~RE NR. 
privind aprobarea cuantumului cotizatiilor si contributiilor Judetului lalomita si 

Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Av~nd mn vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examin~nd: 
- Raportul de speciafitate nr. 

Organizare; 
- Avizulnr. /2022- --� 

obligatii si incompatibilit~ti; 
- Avizul nr. /2022 - 

3ll p 0l, _" /2022 - _ din /.04,2022 al Presedintelui 

din _.2022 al Comisiei juridice, de disciplin~, drepturi, 

din .2022 al Comisiei economico-financiare si 

3/%}2o22- C an 0i-02-,2022 al Directiei coordonare 

agricultur~; 
- Adresa Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Rom~nia nr. 4410/08.12.2021, 

~nregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 29636/2021-4 din 08.12.2021; 
Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regional~ Sud Muntenia 

nr. 24136/27.12.2021, mnregistrat~ la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 31460/2021-N din 
27.12.2021; 

Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar~ "ECOO 2009" 
nr. 125/15.12.2021, ~registrat~ la Consiliul Judetean lalomita sub nr, 30529/2021-X din 
15.12.2021; 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar~ lalomita nr. 80/18.01.2022, 
~nregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 1495/2022-E din 18.01.2022; 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ADI PERI/URBAN~ SLOBOZIA 
nr. 1/03.02.2022, mnregistrat~ la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 3064/2022-Q din 
03.02.2022; 

- Procesul -- verbal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar~ pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, ~n zona de Est si Sud - Judetele Galati , Br~ila, C~l~rasi si Ialomita 
din 13.01.2022, , ~nregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 3081/2022-1 din 03.02.2022. 

fn conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) si alin. (7) lit. c) din Ordonanfa de Urgent~ a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratiy, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regional~ mn Rom@nia, cu modific~rile si 

complet~rile ulterioare; 
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prevederile art. 35 alin, (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu 
modifică  rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

În terneiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr, 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completarile ulterioare, 

1-10TARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  cuantumul cotizatiei Consiliului Judetean lalomita la Uniunea National ă  a 
Cons//ii/or Judetene din Rom ânia, pentru anul 2022, in sum ă  de 46.864,13 lei. 

Art.2 Se aprob ă  cuantumul contributiei Consillului Judetean lalomita la Agentia pentru 
Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia, pentru anul 2022 in sum ă  de 421.500,00 lei. 

Art.3 Se aprob ă  cuantumul cotizatiei Jude ţ ului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară  "ECOO 2009", pentru anul 2022, in sum ă  de 400.000,00 lei. 

Art.4 Se aprobei cuantumul cotizatiei Judetului lalomita 	Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară  lalomi ţ cí, pentru anul 2022, 'in sumei de 200.000,00 lei. 

Art.5 Se aprob ă  cuantumul cotizatiel Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  ADI PERIURBANA SLOB OZIA, pen tru anul 2022, in sum ă  de 
400.000,00 lei. 

Art.6 Se aprob ă  cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară  pen tru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est ş i Sud — 
Judetele Galati, Bră ila, Că lă raş i i lalomita, pen tru anui 2022, in sum ă  de 1.000.000,00 lei. 

Art.7 Prezenta hotă resre devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.8 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita prezenta hot ă reire va fi 
cornunicată , spre aducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate ş i organismelor 
mentionate la art. 1 - 6, ş i, spre luare la cuno ş tintă , institutiel Prefectului Judetul lalomita, 
urmând a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Juderului". 

PREŞ EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat 
Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian - Robert IONESCU 

- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modific~rile si complet~rile ulterioare, 

fn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

HOT~RSTE: 

Art.1 Se aprob~ cuantumul cotizatiei Consiliului Judetean lalomita la Uniunea National~ a 
Consililor Judetene din Rom~nia, pentru anul 2022, m sum~ de 46.864,13 lei. 

Art.2 Se aprob cuantumul contributiei Consiliului Judetean lalomita la Agentia pentru 
Dezvoltare Regional~ Sud Muntenia, pentru anul 2022 fn sum~ de 421.500,00 lei. 

Art.3 Se aprob~ cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar~ "ECOO 2009", pentru anul 2022, mn sum de 400.000,00 lei. 

Art.4 Se aprob~ cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar~ lalomita, pentru anul 2022, mn sum~ de 200.000,00 lei. 

Art.5 Se aprob~ cuantumul cotizatiei Judetului alomita la Asociatia de Dezvol/tare 
Intercomunitar~ ADI PERIURBAN~ SLOB0ZIA, pentru anul 2022, fn sum~ de 
400.000,00 lei. 

Art.6 Se aprob cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar~ pentru infrastructura de transport de interes strategic, ~n zona de Est si Sud  
Judetele Galati, Br~ila, Cl~rasi si lalomita, pentru anul 2022, m sum~ de 1.000.000,00 lei. 

Art.7 Prezenta hot~r~re devine obligatorie si produce efecte de la data comunicrii. 

Art.8 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita prezenta hot~r~re va fi 
comunicat~, spre aducere la mndeplinire, directiilor de specialitate implicate si organismelor 
mentionate la art. 1 - 6, $i , spre luare la cunostint, Institutiei Prefectului - Judetul lalomita, 
urm~nd a fi publicat~ pe site-ul Consiliului Judetean lalomita- Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat 
Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian - Robert IONESCU 
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PREŞ EDMITE 
	 Nr2d6 / /2022 	din 0/y7 ,  2.  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottirerre privind aprobarea cuantumului cotizatiilor ş i contributiilor Judetului 

lalomita Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rd re supus dezbaterii, se propune aprobarea cuantumului cotizatiilor ş i 
contributiilor Judetului lalomita ş i Consiliului Judeteon lalomita la unele organisme interne, pe anul 
2022. 

Avand in vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu 	(7) lit. c) din Ordonanta 
de Urgentă  a Guvernului nr. 5772019 privincl Coclul administrativ, cu modific ă rile 51 completă rile 
ulterioare, consiliile judetene hot ă rasc coo perarea 51 asocierea cu alte unit ă ti administrativ — 
teritoriale din tar ă , precum ş i aderarea la asocial-1i nationale ale autorită tilor administratiel publice 
locale, Fn vederea promov&ii unor interese comune, în condiVile legii ş i în limitele sale de 
competentă . În acest sens Consiliul Juderean lalomito a adop tat a serie de hot ă reiri de aderare la 
unele organisme interne. 

Tn calitatea de membru/asociat Judelul lalomita ş i Consiliul Judetean lalomita, are printre 
altele 51 obligatia de a aproba cotizatio/contributio stabilite de fiecare din tre organisme. 

Uniunea National ă  a Consillilor Judetene din Romania prin adresa nr. 4410/08.12.2021 ne 
face cunoscut cä, pentru any! 2022, suma de plat ă  cc revine Jucletului lalomito este de 46.864,13 lei, 
surn ă  calculată  prin raportare la num ă rul de locultori al judetului ialomi ţ a, astfel cum acesta a fost 
comunicat de Directia Judetean ă  de Statistic(' lalomita. 

Conform adresei nr. 24136/22.12.2021 a Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud 
Muntenia, nivelul contributiei Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2022, este de 421.500,00 lei. 

Cuantumul cotizatiilor Judetului lalomita Fn calitate de membru la asociatii este: 
- 400.000,00 lei /an pentru Asociatia de Dezvoltore Intercomunitarei "ECOO 2009"; 

200.000,00 lei/an pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara lalamita; 
400.000,00 lei/an pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  AD! PERIURBANA 

SLOBOZIA; 
- 1.000.000,00 lei/an la Asociatla de Dezvoltare Intercomunitar ă  pentru infrastructura de 

transport de interes strategic, in zona de Est ,si Sud — Judetele Gala ţ i, Bră ila, Că lă raş i 51 
lalomita. 

În conformitate cu dispozitiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27372006 privind finantele 
pub/ice locale, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, obligatiile financiare rezultate din acorcluri 
de coo perare, "infratire sou de aderare a unit ă tilor administrativ teritoriale la asociatii interne 
organ izate la nivel national or/ la organizatii Internationale cu personalitate juridic ă , hotel' rate de 
consiliul judetean, în conditiile legii, se suport ă  din bugetul propriu al judetului. 

Constatand  cä sunt indeplinite conditille de necesitat ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomita aprobarea hot ă r6rii in forma ş i continutul prezentate în proiect. 

Cons! kul Judetean latomIta 

'Bing 
10000112484 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Hairnano Anci-Maria 
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PRESEDINTE ur2I64, [2022@_ /r a2•.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot~r~re privind aprobarea cuantumului cotizatlilor si contributiilor Judetului 

lalomita si Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot~r@re supus dezbaterii, se propune aprobarea cuantumului cotizatiilor si 
contributiilor Judetului lalomita si Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 
2022. 

Av~nd mn vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Ordonanta 
de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si comp/et~rile 
ulterioare, consiliile judetene hot~r~sc cooperarea si asocierea cu alte unit~ti administrativ  
teritoriale din tar~, precum si aderarea la asociatii nationale ale autorit~tilor administratiei publice 
locale, in vederea promov~rii unor interese comune, fn conditile legii si fn limitele sale de 
competent~. In acest sens Consiliul Judetean lalomita a adoptat o serie de hot~r~ri de aderare la 
unele organisme interne. 

fn calitatea de membru/asociat Judetul talomita si Consiliul Judetean lalomita, are printre 
altele si obligatia de a aproba cotizatia/contributia stabilite de fiecare dintre organisme. 

Uniunea National~ a Consiliilor Judetene din Romania prin adresa nr. 4410/08.12.2021 ne 
face cunoscut c, pentru anul 2022, suma de plat~ ce revine Judetului lalomita este de 46.864,13 lei, 
sum~ calculat~ prin raportare la num~rul de locuitori al judetului lalomita, astfel cum acesta a fost 
comunicat de Directia Judetean~ de Statistic lalomita. 

Conform adresei nr. 24136/22.12.2021 a Agentiei pentru Dezvoltare Regional~ Sud 
Muntenia, nivelul contributiei Consiliului Judetean lalomita, pentru anul 2022, este de 421.500,00 lei. 

Cuantumul cotizatiilor Judetului lalomita ~n calitate de membru la asociatii este: 
400.000,00 lei /an pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar "ECOO 2009"; 
200.000,00 lei/an pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar lalomita; 
400.000,00 lei/an pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ ADI PERIURBAN 

SLOBOZIA; 
1.000.000,00 lei/an la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, ~n zona de Est si Sud - Judetele Galati, Br~ila, C~l~rasi si 
lalomita. 

fn conformitate cu dispozitiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, obligatiile financiare rezultate din acorduri 
de cooperare, mnfr~tire sau de aderare a unit~tilor administrativ - teritoriale la asociatii interne 
organizate la nivel national ori la organizatii internationale cu personalitate juridic~, hot~r~te de 
consiliul judetean, mn conditiile legii, se suport~ din bugetul propriu al judetului. 

Constat~nd c sunt mndeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomita aprobarea hot~r@rii mn forma si continutul prezentate ~n proiect. 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Conslllul Judetean 1atomlta 

Di 
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Redactat 
Haimana Ana-Maria 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotArhre privind aprobarea cuantumului cotiza ţ illor si contribu ţ iilor 

Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a la uncle organisme interne, 
pe anul 2022 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita, propune aprobarea 
cuantumului cotizatiei ş i contribuOilor Judeţ ului Ialomi ţ a ş i Consiliului Judeţ ean Ialomita la 
unele organisme interne, pe anul 2022. 

Conform comunic ă rilor transmise de organismele la care Jude ţ ul Ialomita ş i Consiliul 
Judetean Ialomita au calitatea de membru/asociat, prin proiectul de hot ă rare Sc propun 
urmă toarele cotizatii si contributii: 

a) 46.864,13 lei cotizaţ ia anual ă  la Uniunea National ă  a Consiliilor Judetene din 
Romania; 

b) 421.500,00 lei contributia anual ă  la Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud 
Muntenia; 

c) 400.000,00 lei cotizatia anual ă  la Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 
2009"; 

d) 200.000,00 lei cotizalia anual ă  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialomita; 
e) 400.000,00 lei cotizatia anual ă  la Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ADI 

PERIURBANA SLOBOZIA; 
f) 1.000.000 lei cotizaţ ia anual ă  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  Asociaţ ia de 

Dezvoltare Intercomunitar ă  pentru infmstructura de transport de interes strategic, in 
zona de Est ş i Sud — Judetele Galati, Braila, C ă lă raş i ş i Ialomi ţ a. 

Legalitatea proiectului de hoar-are este sustinua de : 
prevederile art. 173 alit', (1) lit. e), coroborat cu aim. (7) lit. c) din Ordonan ţ a de 

Urger* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i coinpletă rile 
ulterioare, potivit c ă rora consiliul judetean hot ă ră ste cooperarea ş i asocierea cu alto unit ă ti 
administrativ teritoriale din Ord, precum ş i aderarea hi asociatii nationale ale autoriatilor 
administratiei publice locale, hi vederea promov ă rii unor interese comune, in conditiile legii ş i  
in limitele sale de competent ă ; 

- prevederile art. 35 aim. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, 
potrivit c ă ruia obiigaţ iiie financiare rezultate din aderarea unit ă tii administrativ — teritoriale la 
asociatii interne si intema ţ ionale cu personalitate juridic ă , hotă rate de autorit ă tile deliberative, 
in conditiile legii, se inscriu, se angajeaz ă  si se suportă  din bugetele locale ale acestora; 

- prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  a Romaniei, Cu 
modific ă rile ş i complearile ulterioare; 

comunică rile transrnise de organismele interne, mentionate in preambulul proiectului de 
hoarare. 

În bugetul propriu al judetului Ialotnita pe anul 2022 au fast prev ă zute i aprobate sumele 
necesare pentru acoperirea eontributiilor si cotiza ţ iilor aferente anului bugetar in curs. 

Cons iul Judetean lalornlia 

  

DIRECTOR  EXECUTIV 
IONICA BĂ ICOIANU 
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Directia Coordonare Organizare Nr.3/2L1_ /2022E din 6//02 .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot~r~re privind aprobarea cuantumului cotizatiilor si contributiilor 

Judetului Ialomita si Consiliului Judetean Ialomita la unele organisme interne, 
pe anul 2022 

Proiectul de hot~r~re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita, propune aprobarea 
cuantumului cotizatiei si contributiilor Judetului Ialomita si Consiliului Judetean Ialomita la 
unele organisme interne, pe anul 2022. 

Conform comunic~rilor transmise de organismele la care Judetul Ialomita si Consiliul 
Judetean lalomita au calitatea de membru/asociat, prin proiectul de hot~r~re se propun 
urm~toarele cotizatii si contributii: 

a) 46.864,13 lei cotizatia anual~ la Uniunea National~ a Consiliilor Judetene din 
Rom~nia; 

b) 421.500,00 lei contributia anual~ la Agentia pentru Dezvoltare Regional~ Sud 
Muntenla; 

c) 400.000,00 lei cotizatia anual~ la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ ECO0 
2009"; 

d) 200.000,00 lei cotizatia anual~ la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ lalomita; 
e) 400.000,00 lei cotizatia anual la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ ADI 

·w s 

PERIURBANA SLOBOZIA; 
f) 1.000.000 lei cotizatia anual~ la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ Asociafia de 

Dezvoltare Intercomunitar~ pentru infrastructura de transport de interes strategic, fn 
zona de Est si Sud  Judetele Galati, Br~ila, C~l~rasi si lalomita. 

Legalitatea proiectului de hot~r~re este sustinut de : 
 prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Ordonanta de 

Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile 
ulterioare, potrivit crora consiliul judetean hot~r~ste cooperarea si asocierea cu alte unit~ti 
administrativ  teritoriale din tar, precum si aderarea la asociatii nationale ale autorit~tilor 
administratiei publice locale, ~n vederea promov~rii unor interese comune, ~n conditiile legii si 
in limitele sale de competent~; 

 prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, 
potrivit c~ruia obligatiile financiare rezultate din aderarea unit~tii administrativ  teritoriale la 
asociatii interne si internationale cu personalitate juridic~, hot~r~te de autorit~tile deliberative, 
in conditiile legii, se ~nscriu, se angajeaz~ si se suport~ din bugetele locale ale acestora; 

 provederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional~ a Rom~niei, cu 
modific~rile si complet~rile ulterioare; 

 comunic~rile transmise de organismele internc, mentionate ~n preambulul proiectului de 
hot~r~re. 

In bugetul propriu al judetului lalomita pe anul 2022 au fost prev~zute si aprobate sumele 
necesare pentru acoperirea contributiilor si cotizatiilor aferente anului bugetar ~n curs. 

Conslliul Judetean Ialomlta 

/III'NII 
10000112472 

DIRECTOR EXECUTIVD.C.O., 
IONICA B~ICOIANU 



UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN RONIANIA .  

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 

Nr.4410108.12.2021 

Catre: 	Consiliul Judetean lalomita 

In atentia: Domnului Preedinte 

Ref.: 	Cotizatie Uniunea Nationala a Con&Mier Judetene din Romania 

Stimate Domnule Pre§edinte, 

Vä aducem la cunostint ă  că valoarea cotizatiei pentru anul 2022 este de 46.864,13 lei, 

Mention ă m c ă , pentru anul 2022, valoarea cotizatiei a fost mentinutA la 0,165 lei/locuitor, 
conform Hote'rArii nr.4/13 din februarie 2009i HotArArii nr.4/4 din iunie 2010 si a fost 
calculat ă  pentru un num ă r de 284.025 locuitori. 

Vă  multumim pentru sustinere, sl v ă  adresAm rugamintea de a cuprinde valoarea 
cotizatei In prolectul de buget, al judetului dumneavoastrA, pentru anul 2022. 

Pentru once alto informatii vä stAm la dispozitie. 

Cu  deosebitA stied, 

Director General 

Munteanu Sorin 

DD ES 

C~tre: 

UNIUNEA NATIONAL~ A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROM~NIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 

Nr.4410/08 .12.2021 

Consiliul Judetean lalomita 
' 

In atentia: Domnului Presedinte 

Ref.: Cotizatie Uniunea National a Consiliilor Judetene din Rom~nia 

Stimate Domnule Presedinte, 

V~ aducem la cunostint~ c~ valoarea cotizatiei pentru anul 2022 este de 46.864,13 lei. 

Mention~m c~, pentru anul 2022, valoarea cotizajiei a fost mentinut~ la 0,165 lei/locuitor, 
conform Hot~r~rii nr.4/13 din februarie 2009 gi Hot~r~rii nr.4/4 din iunie 2010 gi a fost 
calculat~ pentru un num~r de 284.025 locuitori. 

V~ multumim pentru sustinere, si v~ adres~m rugamintea de a cuprinde valoarea 
cotlzatel in proiectul de buget, al judetului dumneavoastr~, pentru anul 2022. 

; 

Pentru orice alte informatii v~ st~m la dispozitie. 

Cu deosobit~ stim~, 

Director General 

Munteanu Sorin 
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Agen.  la peurtru Deivoltare Regionial 

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr, 7A, CalliraV Tel: 0242-331.769, 0728-026.708 Fax: 0242-313,167 
E-mail: officeOadrrnuntenia.ro Website: www.adrrnuntenia.ro  

Nr_  Q Ĺ w 	J&  

CAtrc Marian PAVEL, Pre9edinte 
Conaillul Judetean lalcimita 

Cc: 	Mihaela MOROIANU, 
Director executiv adjunct 
Directia buget, finante 
Consiliul Judetean lalomita 

De la: LiVIti Gabriel MU§AT, Director General 	Data: 	22.122021 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud Muntenia 

Ref: 	Cotizatie 2022 la bugetui Agentiel pentru 	Paglni: 	2 + Anexe 6 
Dezvoltare Regionaig Sud Muntenia 

	

Spre 	D 	 El Pentru 0 Urgent 	 DRugam raspundeli 

	

Kamm 	comentaril 	 comunicare 

Stimate domnule Preedinte, 

Avand  în vedere: 

- prevederite  Leg ii 315/2004 privind dezvottarea regional In Romania; 

prevederite Hotararii nr. 5 din 13 iunie 2018 a Consitiului pentru Dezvottare 

Regionala Sud Muntenia privind modut de catcut at contributiitor anuate ate Consitiilor 

judetene ta bugetut Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia incepand cu 

anut 2019; 

indicatorli statistici pubticai de Care Institutut NaVional de Statistica cu privire ta 

poputatia dupa clomicitiu la 1 iutie 2021; 

prevederite Hotararii nr. 19 din 16 decembrie 2021 a ConsiLiutui pentru Dezvottare 

Regionata Sud-Muntenta privind aprobarea bugetutui Agentiel pentru Dezvottare 

Regionata Sud-Muntenia pentru anut 2022, 

contrib4a Consiliului Judetean laiomita este  în vatoare de 421,500,00 tei. 

- 

Conantut aldeteark latomlta 

111\111 

10000117692 

Pae? 
de/ 

( 

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr, 7A, Cl~ras[ « Tel.: 0242331.769, 0728026.708 + Fax; 0242313,167 
E-mail: office@adrmuntenia.ra « Website: www.adrmuntenia.ro 

@ Cc: 

@ De la: 

@ Ref: 

□ Urgent 

Marian PAVEL, Presedinte 
Consiliu! Judetean lalomita 
Mihaela MOROIANU, 
Director executiv adjunct 
Directia buget, finante 
Consiliul Judefean lalomita 
Livlu Gabriel MUSAT, Director General 
Agentla pentru Dezvoltare Regional~ 
Sud Muntenia 
Gotizatie 2022 la bugetul Agentiei pentru 
Dezvoltare Regional~ Sud Muntenia 

EM Spre L Spre 
infomare comentari 

Data: 

Paglni: 

22.12.2021 

2 +Anexe 6 

□ Pentru 
comunicare LJRug~m r~spundefj 

Stimate domnule Presedinte, 

Av~nd ~n vedere: 
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regional fn Rom~nia; 
 prevederile Hot~r~rii nr. 5 din 13 iunie 2018 a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regional~ Sud Muntenia privind modul de calcul al contributiilor anuale ale Consiliilor 

judetene la bugetut Agentlei pentru Dezvoltare Regional~ Sud-Muntenia ~ncep~nd cu 
anut 2019; 
 indicatorli statistici publicatj de c~tre Institutul National de Statistic~ cu privire la 
populatia dup~ domiciliu la 1 iulie 2021; 
• prevederile Hot~r~rii nr. 19 din 16 decembrie 2021 a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regional~ Sud-Muntenia privind aprobarea bugetului Agentiei pentru Dezvoltare 

Regional~ Sud-Muntenia pentru anul 2022, 

contributia Consiliului Judetean lalomita este ~n valoare de 421,500,00 lei. 

-·- 

riii 
f~~~6j17592 



Director, 
Directla economicA 
Ao.dreea Mir1a1.  ACHE 

Director General, 

Livia Gab i I 

Tn contextul de mai sus, precum si a  faptuLu c ă ,  în  cursul anului 2021 a fost achitata 

integral sum prevkuta, vă  rug5m să  tuati in calcul la stabitirea contributlei 

Consitiutul Judetean lalomita  La  bugetul Agentiei pentru anul 2022, valoarea mai sus 

men tionatâ. 

Contul de virament at Agentiei pentru Dezvottare Regionalii  SUE MUNTENIA este 

ROO9TREZ2015073XXX001544 Trezoreria 

Transmitem  în anexh' hotarirea de aprobare a bugetului pe anul 2022. 

Va MUiNt171117 fi pe aceastd cafe pentru sprifinut constant 0 deffnitoriu pe care 

acordati Agentief! 

Cu deosebita consideratie, 

ln contextul de mai sus, precum si a faptului c~, fn cursul anului 2021 a fost achitat~ 
integral surna prev~zut~, v~ rug~m s luati in calcut la stabilirea contributdei 
Consiliului Judetean lalomita la bugetul Agentiei pentru anul 2022, valoarea mat sus 

mentionat~. 

Contul de virament al Agenjiei pentru Dezvoltare Regional~ SUD MUNTENIA este 
ROO9TREZ201507300X001544  Trezoreria Cl~rasi. 

Transmitem in anex~ hot~r~rea de aprobare a bugetuluf pe anul 2022. 

V~ mulfumim si pe aceast~ cate pentru sprijinu! constant si definitoriu pe care ~t 
acordati Agentiei! 

Cu deosebit~ consideratie, 

Director, 
Directla economic 
Andreea MirelafT ACHE 

Director General, 

Livi Gabrtet jlU$AF 



PRE,$EDINTE, 
VEL 

ASOC1AT1A DE DEZVOLTARE 1NTERCOMUNITARA 
„ECOO 2009" 

Ora§ulTbdarel, $os. Buctirelti, Nr.190, lalomita 
C. U. L 26165517 

• Email: adiecoo2009@yahoo.com  

C5tre: Consiliul Judetean ialomita 
hi  aten. Doninului Marian Pavel, Prepdinte 
Ref, Cuantutn entizatle anul 2022 

ASOCIATIA DC DEZVOLTARE 
INTERCONVILINITARA ECOO 2000' 

Tendersi ,  latorritta 
N 

IESIR r- 
iu 	n 

Stimate Domnule Pre§edinte, 

in vederea aloc ă rii surnelor bugetare pentru anul 2022, dorim 

in:fora:116m asupra cuantumului •cotizatiei anuale rezultate din obligatiite 

prev'6,zute în Statutul ADJ. .„ECOO 2009", 

Conform prevederilor CAP. 1:11, art. 6, atin. (3) cotizatia, Judetului 

Talornita este de 400 000 lei/ an, jar pentru celetalte iocalit ăţ i mernbre 8 Ieji 

•persoand / an. 

Cu stim6, 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR~ 
~ECO0 2009" 

OrasuT~ndrei, Sos. Buuresti, Nr.190, Ialomifa 
C. U. I. 26165517 

Email: adiecoo2009@yahoo.com 

Ctre: Consiliul Judetean Ialomita 
ln aten. : Domnului Marian Pavel, Presedinte 
Ref. : Cuantum cotizatle anul 2022 

Stimate Domnule Presedinte, 

as~ciii be tszvi.TAnE 
INTERCQMUNIT ARA ECO0 2009' 

Tantdarei• Inlamlta 
I 

' ' . � » 
ta.wius voe wi 

t 
4 

fn vederea aloc~rii sumelor bugetare pentru anu! 2022, dorim s~ v~ 
inform~m asupra cuantumului cotizatiei anuale rezultate din obligatiile 
prev~zute fn Statutul A.D.I. ~ECOO 2009. 

Conform prevederilor CAP. III, art. 6, alin. (3) cotizatia Judetului 
Ialomita este de 400 000 lei/ an, iar pentru celelalte localit~ti membre 8 lei/ 

persoan~/ an. 

V~ multumim. 

Cu stim~, 

PRESEDINTE, 
,1Rag A VEL a+I@Me2)K 



)V7=1...k . ASOCIApA DE DEVOLTARE INTERCOMUNITARA IALOMITA 
101 Slobozist- Ialomita 	 Tel. 0371 395 418 

IALOMITA 13-dui Matei B4savab,  N.  Z2, Bi. AS - Nita 	eniai1 adiltiomita@yahoo.com  
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Nr.80/18.01.2022 

INFORMARE 

C tre  

Conş Uiul Judetean Ialornita 

În atentia Domnului Prepdinte, Marian Pavel 

Avand  in vedere prevederile art,1 §i art, 31 din Statutul AsociaVei de 
Dezvoltare Intercomunitar6 Jalorni ţ a, preeum ,51 Hotkarea AGA nr.4 din 
15.01.2022 prin care se stipuleaza, cuantumul cotiza,tiei anuale, v ă , rugarn prin 
prezenta, ea in Proieetul Bugetului de venituri ş i cheltuieli pentru anul 2022, sa 
aveti in veclere $i bugetarea cotiza -fiei de mernbru in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intereomunitara lalornita hi sum sa de 200.000 lei. 

Cu  multurniri, 

Directo 
GaaiĎ anieI 

,oCIA 
DE  

DezvoLTARg, 
INTERCOMUNITARA 

IALOMITA 
ip ro   

'?8 411$ 04' 

5EE) IS0CIA[IA DE DE2I0!TAR: NT:RcoIITR} I.0NI'A 
4- DI Slobozla#Ialomitn Tel.0371395418 
#LOMITA Bdu Matei Basarab, Nr. 22, Bl. AS Parter email: adi.ialomita@yahoo.com 

Nr.80/18,01.2022 

INFORMARE 

C~tre, 
Consiliul Judetean Ialomija 

In atentia Donului Presedinte, Marian Pavel 

Av~nd in vedere prevederile art.l si art. 31 din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitar Ialomita, precum si Hot~rarea AGA nr.4 din 
15.01.2022 prin care se stipuleaz~ cuantumul cotizafiei anuale, v~ rug~m prin 
prezenta, ca in Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, s~ 
aveti ~n vedere $i bugetarea cotizatiei de membru in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitar lalomita in sum de 200.000 lei. 

EZVOLTARE, 
INTERCQMUNIT~RA 
e IALOMITA • 

Cu mulpumiri, 

Dipet9 
Galea/Daniel 



ROmANIA 

I INTIWIE 
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CONSiMUL JUDETEAN lAk MrPtt 

70 e2,42, Curia v-4. zfovi 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
"AIM PERIURBANN SLOBOZIA" 

Str. Episcopiei, nr.1, et. 2, camera 37 
Entail: adi eriurbana2021 stnall.coin 

CIF 28228310/23.03.2011 

  

NR; 1  103.022022  

Consinul Judetean Ialotnita 
Rpf. Cuarktum cotizatie anul 2022 

În  vederea alocArii sumelor bugetare pentru anul 2022, dorim s ă  vš 

informAm asupra cuantumului cotizatiei anuale rezultate din obligatiile 

prevdzute in Statutul A.D.I. PeriurbanA Slobozia. 

Consiliul Judetean Ialomita are conform prevederilor CAP. IV, art. I I, 

lit. (b), o cotizatie anuala de 400.000 lei. 

Cu stimd, 

PRESEDINTE, 
Marian PAVEL 

Cons! lul Judetesn .  

1 II  111111 11 1111  II I 	11 

100001 10330 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR~ 
' 

"ADI PERIURBAN~ SLOBOZIA" 
Str. Episcopiei, nr.1, et. 2, camera 37 
Email: @diperiurban202 l@gmail.con 

CIF 28228310/23.03.2011 

NR: 1/03.02.2022 

Ctre: Consiliul Judetean Ialomita 
Ref. : Cuantum cotizatie anul 2022 

. 

. 
In vederea aloc~rii sumelor bugetare pentru anul 2022, dorim s~ v~ 

inform~m asupra cuantumului cotizatiei anuale rezultate din obligatiile 
prev~zute ~n Statutul A.D.I. Periurban Slobozia. 

Consiliul Judetean Ialomita are conform prevederilor CAP. IV, art. II 

lit. (b), o cotizatie anual de 400.000 lei. 

V~ multumim. 

Cu stim~, 

PRESEDINTE, 
Marian PAVEL 

; 

' i 
I 
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