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PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotareirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 105 din
11.06.2021 privind asoderea Unitertii Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu uniteitile
administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitară "E COO
2009", in vederea particip6rii la patrimoniul Asociatiei, in calitate de membru asociat Cu
drepturi depline

Consiliul Juderean lalomita,
Avemd fn veclere:
Referatul de aprobare nr.
.,1,04e-S din 49,4, 92 .2022 al Pre5edintelui Consiliului
Judetean lalomita,
Examinand:
- Raportul
din
rot .2022 Compartimentului
specialitate nr. 3 8Y
Coordonare Societă ti, Servicii i lnstitutii Pub/ice Subordonate;
Avizul nr.
din
.2022 at Comisiei juridice, de discipline'', drepturi,
oblig ati' 51 incompatibilităti;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisie1 economico-financiare 51
ag ricultură,
În conformitate
- prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit. d) 51 alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit. e),
art. 175 din Ordonanta de Urg ent() a Guvernului nr. 5772019 privind Codul adrninistrativ, cu
modificările i completările ulterioare;
- prevederile Le g ii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile 51
cornpletă rile ulterioare;
-preveclerile Hot ăr6rii Guvemului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cacku
51 a statutului-caclru ale asociatillor de dezvoltare intercomunitar ă Cu object de activitate
serviciile de utilit ă ti pub/ice;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii 51 fundatii, cu mochfic ările 51
cornpletările ulterioare;
- prevederile Le g li nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti pub/ice,
republicata, cu modifică rile 5 i cornpletă rile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicat ă,
cu mociifica rile si completă rile ulterioare;
- prevederile 0.U.G nr. 92/2021 privind re gimul de5eurilor,
În temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Ur g ent(' a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările i cornplet ările ulterioare,
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HOTARA Ş TE:
Art. 1 Art. 12 alin. (4) al anexei nr. 1 (Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă
ECOO 2009)/a Hotărdrea Consiliului Juderean lalomira nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea
Unită til Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu unit ările administrativ teritoriale
componente ale Asociariei de Dezvoltare lntercomunitar ă "ECOO 2009", in vederea particip ării la
patrimoniul Asociatiel, in calitate de membru asociat cu drepturi depline, se modific ă va avea
urmă torul cuprins:
"Art. 12 alin. (4) fn cazul in care un asociat flu aprob ă contractul de delegare ce urmeaz ă
să fie incheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent c ă
retragerea are loc inainte sou dup ă intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare),
acesta va fi exclus din Asociatie, cu exceptia asociarilor care au Serviciu pro priu de colectare a
deşeurilor si au delegat că tre acesta, sau aveau incheiat un contract de delegare a gestiunii cu
un alt operator in momentul aderării in Asocia tie. Presedintele Asociatiei va con voca adun area
generate/ in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie.
Adunarea generala va hot ă ri excluderea din Asociarie, va analiza consecintele excluderii
modificările ce se impun la con tractele de delegare (in special cu privire la investirii), in
conform itate cu prevederile contractelor de delegare respective, si va hot ărt modificarea
corespunză toare a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociarlei. Este asimilat refuzului
de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea, in dou ă sedinte consecutive ale autoritătilor
deliberative a respectivului asociat, a hot ărdrii de aprobare a deleg ării gestiunii Serviciului c ă tre
operatorul prev ăzut la art.17 alin. (2)/it. g) din cite motive dec .& un vot negativ."
Art. 11 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţa, prezenta hotă rare se comunic ă,
spre stiintă, Adun ării Generale a Asociatlei de Dezvoltare intercomunitar ă "ECOO 2009", SC AD1
ECOO 2009 SRL si lnstituriei Prefectului — Juderul íalomi ţa urmand a fi publicată pe site-ul
Consiliului Juderean lalomita — Secriunea "Monitorul Oficial al Judetului".
,

PREWINTE,

MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul General al JudetuIui lalomita
ADRIAN ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hoarlire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărlirea Consiliului Judefean Ialomila nr.
105 din 11,06.2021 privind asocierea Unit ăţü Administrativ Teritoriak Judeful lalomita cu unitli ţile
adtninistrativ teritoriale componente ale Asociaţiel de Dezvoltare Intercomunitarti "ECOO 2009", in
vederea participarii la patrimoniul Asociatiei, in calif ate de mernbru asocial cu drepturi depline

Prin proiectul de hotdrare sup us dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean lalomiţa
modificarea anexei nr. 1 la Hotdrârea Consiliului Judetean Ialorniţa nr, 105 din 11.06,2021 privind
asocierea Unităţii Adrninistrativ Teritoriale Judetul Ialomiţa cu unitătile administrativ teritoriale
componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă "ECOO 2009", in vederea participării la
patrimoniul Asociatiet, in calitate de membru asociat Cu drepturi depline
Asociaţia a fost infiintată ín anul 2009 prin asocierea Ordsului Tănddrei Cu localitătik Giurgeni,
Ograda, Mărculesti, Mi hail Kogălniceanu, Movila, Platonesti, Săveni şi Suditi. Ulterior, a aderat In
Asociaţie Comuna Mărculesti. Astfel cum rezult ă si din Statutul Asocia ţiei, aceasta a fost constituită în
scopul infiin ţării, organizării, reglementdrii, finanţării exploatării, monitorizdrii i gestiondrii in comun a
servicitilui de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoricde membre. În acest sens,
cofondatorii Asociatiei, cu excep ţia Comunei Mdrculesti, an infiinţat in anul 2011 societatea comerciald ADI
ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate cărnia, la data de 29.08.2011, in condiţiile
Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitdţi pub lice, republicată cu modificcirile vi
completările ulterioare, Asociatia i-a delegat serviciul public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare
localitate componentă a Asociaţiel.
Prin Hotărarea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 105 din 11.062021 s-a aprobat asocierea Unitătil
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomiţa cu unitătile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercoinunitară "ECOO 2009", in vederea participării In patrimoniul Asociatiei, in calitate de
membru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hotărdrea Judelean Ialomita nr, 106 din
11.06.2021 Judetul Ialomita s-a asociat en unitcrţile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC
ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participdrii la capitalul social al acestnia, în calitate de asociat cu
drepturi dep line.
La art. 12 alin. (4) din Statutul actual al Asociaţiei de Dezvoltare 1ntercomunitară ECOO 2009 se
prevede "in cazul in care un asociat nu aprobă con tractul de delegare cc urmează să fie incheiat cu
operatorul desemnat sou se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are be inainte sau
clupă intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asocial:le. Presedintele
Asociatiei va convoca adunarea generald in cel mult 30 de zile de lci data la care s-a luat cunostintă despre
respectiva situatie. Adunarea generala va hoteiri excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii
şi modificdrile cc se impun con tractele de delegare (in special en privire investitii), in conform itate cu
prevederile contractelor de delegare respective, si va hoteiri modificarea corespunzătoare a prezentului
statut si a actului constitutiv al Asociatiei. Este as/mi/at refuzului de a dc/ego gestiuneci Serviciului si
neadoptarea, in cloud sedinţe consecutive ale autoritătilor deliberative a respectivului asociat, a hotărdrii de
Cons lul Judetean lalomlta
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apro bare a delegeirii gestianii Serviciului ceitre operatoral preveizat la art.17 alin. (2) lit. g) din alte motive
deceit an vat negativ.".
La solicitarea exprimata de mai rnulte UAT-ari membre ale Asociatiei, prin proiectul de hotărdre se
propane modificarea Statutului Asociatiei, in sensul introducerii unor except"' prin care asociatii care au
Serviciu propriu de colectare a deseurilor si au delegat acest serviciu public nitre acesta, sau aveau incheiat
an contract de delegare a gestiunii cu an alt operator in momentul aderilrii in Asociatie, s ă nu-si piardci
calitatea de membru in Asociatie,.
Constatand Cd sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Judefean
Ialorniţa adoptarea hoteirdrii in forma si confinutul prezentate in proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnoredactat,
Crivian Adureanu
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RAPORT
la proiectul de hot ărlire privind modificarea anexei nr. 1 la Hottirlirea Consillului Jude ţean ialorniN nr.
105 din 11.06.2021 privind asocierea
Administrativ Teritoriak Jude ţul Ialomiţa cu unitătile
administrativ teritoriak componente ale Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOO 2009" in
vederea particip ării la patrimoniul Asociatiel, in calitak de membru asocial cu drepturi depline

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Jude ţean Ialomiţa se propune modificarea
anexei nr. 1 la HCJI nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unit ăţii Administrativ Teritoriale Jude ţul
Ialomila cu unitkile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei_ de DeZvoltare Intercomunitar ă
"ECOO 2009", in vederea particip ării la patrimoniul Asocia ţiei, in calitate de membru asociat cu drepturi
dep line.
Asociaţia a fost infiinţată in anul 2009 prin asocierea Ora şului Tăndărei cu Iocalităţile Giurgeni,
Ograda, Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu, Movila, Platone şti, S ăveni şi Sudiţi. Ulterior, a aderat la Asocia ţie
Comuna Mărculeşti. Astfel cum rezultă şi din Statutul Asociaţiei, aceasta a fost constituit ă in scopul
organiz ării, reglementării, finantării exploatării, monitorizării şi gestionării in comun a serviciului
de salubrizare pe raza de competent ă a unităţilor administrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii
Asociaţiei, cu excepţia Comunei Mărculeşti, au infiinţat in anul 2011 societatea comercial ă ADI ECOO 2009
SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate c ăruia, la data de 29.08.2011, in condiţiile Legii nr.
5112006 privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice, republicat ă, cu modifică rile i completările
ulterioare, Asociaţia i-a delegat serviciul public de colectare de şeuri nepericuloase din fiecare localitate
componentă a Asociaţiei.
Avănd in vedere:
- Hdtărdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 105 din 11,06.2021 privind asocierea Unit ăţii Administrativ
Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare
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Intercomunitar ă "ECOO 2009", in vederea particip ării la patrimoniul Asociatiei, in calitate de membru
asociat cu drepturi depline.
Hotărdrea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 106 din 11.06.2021 prin care Judetul Ialomita s-a asociat cu
unitătile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, In vederea
participării la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat cu drepturi depline.
Solicitarea exprimat ă de mai multe UAT - uri membre ale Asociatiei, in sensul introducerii unor exceptii
prin care asociatii care au Serviciu propriu de colectare a de şeurilor şi au delegat acest serviciu public
către acesta, sau aveau incheiat un contract de delegare a gestiunii cu un alt operator in momentul
aderării in Asociaţie, să nu-şi piardă calitatea de membru îri Asociatie.
Propunem modificarea Statutului Asocia ţiei după cum urmeaz ă:
La art. 12 alin. (4) din Statutul actual al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă ECOO 2009 se
prevede "In wall in care un asociat nu aprob ă contractul de delegare cc urmeaz ă să fie incheiat cu operatorul
desemnat sari se retrage unilateral din acest contract (indiferent eh' retragerea are loc inainte sau dup ă intrarea
in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Pre şedintele Asociatiei va
convoca adunarea general ă in eel mult 30 de zile de la data la care• s-a luat cuno ştintă despre respectiva
situatie. Adunarea generala va hotki excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii
modificările ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investi ţii), in conformitate cu
prevederile contractelor de delegare respective, şi va hotări modificarea corespunz ătoare .a prezentului statut
şi a actului constitutiv al Asociaţ iei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea,
in cloud şedinţe consecutive ale autorit ătilor deliberative a respectivului asociat, a hot ărdrii de aprobare a
delegării gestiunii Serviciului c ătre operatorul prev ăzut la art.17 aim. (2) lit. g) din alte motive deck un vot
negativ".
Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamenteaz ă din punct de vedere al necesit ăţii şi
legalităţii, proiectul de hotărare propus spre adoptare Plenului Consiliului Jude ţean Ialomita,

CONSILIER,
Marcu Georgiana Elena

