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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea fi cornpletarea Hotădirii Consinului Jude pan lalomita nr. 271 din
27.12.2021 privind aprobarea tanfelor de salubrizare percepute pe raza teritorialer a Judetului
lalomita de către operatorul "S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L."
Consiliul Juderean
Avă nd în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3.9-3q LO•a- k din A' 02- .2022 al Preşedintelui Consiliului
Judetean
Examin and:
'
.2ALt - 5 din 04'-P2- .2022 al Cornpartimentului
- Raportul de special/tote nr.
Coordonare Societeli, Servicii i Institurii Pub/ice Subordonate;
Avizul nr.
din
.2022 at Comisiei juridice, de discipline', drepturi,
oblige ţii şi incompatibilit ăti;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agriculture',
În conformitate Cu:
- prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit, d) şi alin. (5)/it. m), art. 173 alin,(1) lit. e),
art. 175 din Ordonanta de Urgenr ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i cornpletările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările
completările ulterioare;
- Ordinul Agenriei Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit ă ri
Pub/ice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sou
modificare a tarifelor pen tru activit ă rile specifice serviciLIM de salubrizare a localit ă rilor;
- Ordonanra Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociarii i fundarii, cu moclific ările şi
cornpletă rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită ti pub/ice,
republicată, Cu modifică rile ş i completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită rilor, republicat ă,
cu modificările i completă rile ulterioare;
- prevederile 0.U.G nr. 92/2021 privind regimul de şeurilor;
- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
pen tru elaborarea actelor normative, republicata, cu modific ările şi
tehnică
completă rile ulterioare;
prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare şi funcrionare a Consiliului
Judetean lalomira, aprobot prin Hot ăreirea Consiliului Juderean lalomita nr. 46 din 30.03.2021,
cu modific ă rile i cornpletările ulterloare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr ă a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modifică rile şi cornpletă rile ulterioare,
Conal lul Judatean lalomita
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HOTARA5TE:
Art. 1 Art. 1 din Hotăreirea Consiliului Juderean lalomita nr. 271 din 27.12.2021 privind
aprob area tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorial ă a ludetului lalomita de că tre
operatorul "S.C. A.D.1. ECOO 2009 S.R.L., se modified .,si se completează, astfel, dup ă litera c) se
introduc literele d), e) f), care vor avea urm ă torul cuprins:
"c0 tarif de colectare deseuri municipale fractia uscat ă pentru agenti economici
institutii: 379,18 lei/ton ă (TVA inclus);
e) tarif de colectare deseuri municipale fractia uscat ă pen tru utilizatorii casnici — mediul
rural: 2 lei/persilun ă (TVA inclus);
f) tarif de colectare deseuri municipale fractia uscată pen tru utilizatorii casnici mediul
urban: 2 lei/pers./lun ă (TVA inclus);
Art. 11 Art. 2 din Hotăreirea Consiliului Judetean lalomita nr. 271 din 27.12.2021 se
modified i va avea urmatorul continut:
" Art. 2 Se acordă mandat special domnului MARIAN PAVEL, Pre.,sedintele Consiliului
Judetean lalomita, reprezentantul U.A.T. Judetvl lalomita în Adunarea General(' a Asociatilor din
cadrul ADI „ECOO 2009" să voteze „pentru" la propunerea de stab//ire a tarifelor mentionate la
art. 1 care vor fi percepute de SC AD/ ECOO 2009 SRL."
Art. III Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă ră re se
comunică, spre stiintă, Aclun ă rii Generale a Asociatlei de Dezvoltare Intercomunitar ă "ECOO
2009", SC AD! ECOO 2009 SRL .,si Institutiei Prefectului — Juderul lalomita, urmeind a fi publicată
pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al ludetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul General al Judetului lalomita
ADRIAN ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdretre privind tnodificarea şi cornpktarea Hot'drarii Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.
ţului
271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorialei a Jude
Ialotniţa de c ătre operatorul "S. C. A.D.L ECOO 2009 S.R.L."

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune Plenului Consilittlui Judeţean Ictlomita
rnodificarea şi cornpletarea Hotărdrii Consiliului Judeţean Ialornita nr. 271 din 27.12.2021 privind
aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Judeţului Ialomiţa de către operatortd
"S. C. ADJ. ECOO 2009 S.R.L.
În conformitctte cu atributide conferite prin Codul administrativ untli consiliu judetean in domeniul
serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judeţean, acesta are obligaţia de a sprijini autorităţile
publice locale in furnizarea către cetăteni a serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de salubrizare.
Asociatia a fost infiinfatei în anul 2009 prin asocierea Orasului Tăndeirei cu localităţile Giurgeni,
Ograda, Mărculesti, Mi hail Kog ălniceanu, Movila, Platonesti, Săveni şi Suditi. Ulterior, a aderat la
Asociatie i Comuna Mărculesti. Astfel cum rezultă si din Statutul Asoeiatiei, aceasta a ,fost constituit ă in
scopul infiinţării, organizării, reglementării, finanţării exploatării, monitorizării i gestioncirii in comun a
serviciului de salubrizare pe raza de compete* a unităţilor administrativ teritoriale membre. in acest sens,
cofonclatorii Asociatiei, cu exceptia Comunei M ărculesti, au infiinţat in amd 2011 societatea cornercială AD!
ECOO 2009 SRL, operator in domenitil serviciilor de salubritate cărttia, la data de 29.08.2011, in conditiile
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modific ările şi
completările ulterioare, Asociatia i-a delegat servicittl public de colectare deseuri nepericuloase din fiecare
loccilitate componentă a Asociaţiei.
Prin Hotărarea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 105 din 11.06.2021 s-a aprobat asocierea Unitătii
Administrativ Teritoricde Judeltd Ialomi ţa cu unităţile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009", in vederea participării la patrimonittl Asociatiei, in calitate de
membru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hotărdrea Consiliului Judeţean lalomita nr. 106 din
11.06.2021 Judelul Icdomita s-a asociat cu unitătile administrativ teritoriale cornponente ale operatorului SC
ADI ECOO 2009 SRL, in vederea participării la capitalul social al acestuia, in calitate de asociat cu
drepturi depline.
Prin proiecttd de hotcirare se propune modificarea şi completarea Hotărdrii Consihuului Jude lean
Icdomiţa nr. 271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a
Judetului lalomiţa de către operatorul "S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L., motivat de faptul că, Operatorul a
primit mai mite solicitări din partea UAT-urilor care sunt operate de acesta să se adauge la tarifele fracţie
umedă ş i tarifiel de colectare deseuri .fracţie uscată pentru agentii economici, utilizatori casnici din mediul
urban din mediul rural.
Totodată, se propune ş i modificarea art. 2 din hot-al-area mai sus mentionată, în sensul de a se acorda
un mandat special presedintelui Consiliului Judeţean Icdomiţa, reprezentantul U.A.T. Judetul Ialomita in
Adunarea Generală a Asociatilor din cadrul ADI „ECOO 2009", să voteze „pentru" la propunerea de
stabilire a tctrifelor care vor fi percepute de SC ADI ECOO 2009 SRL.
Constatand că sunt indeplinite condiţiile de legalitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hotărarii 'in forma si continutul prezentate in proiect.
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PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Tehnoreciactat,
Cristian Reiureanti
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RAPORT
la proiectul de hotărtire privind modificarea i completarea Hat ărarii Consiliului Judgeanialotnita nr.
27-1 din 27.12.2021 privind aprobarea tar?felor de salubrizare pereepute pe raza teritorial ă a Judetului
lalamita de eătre operatorul "S.C.
ECOO 2009 S.R.L." -

S.C. ADI ECOO 2009 SRL a fost Infiin ţată In anti] 2011, prin asocierea Orasului Ţăndarei Cu
localitaţile Ograda, Movila, Mihail Kogalniceanu, Sudi ţi, S ăveni, Platoneşti $i Giurgeni; asocial' care, Inca
din anul 2009, constituiser ă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara NECOO 2009" In scopul infilnlarii,
organizarii, reglement ării, finanţarii exploatarii, monitoriz ării ş i gestionării in comun a serviciului de
salubrizare pc raza de cornpeten ţă a unităţilor administrativ teritoriale membre. Prin intermediul Asocia ţiei,
membrii acesteia an delegat dire operatorul creat serviciul in cauz ă conform contractului din data de
29.08.2011. Ulterior, Judeţul Ialomiţa, prin Hotararea Consiliului Judeţean Ialomiţa or. 105 din 11.06.2021
s-a asociat cu unit ăţile administrativ teritoriale cornponente ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă
"ECOO 2009", In vederea participarii la patrimoniul Asociaţiei, in calitate de membru asociat cu drepturi
depline. De asemenea, prin Hotârarea Consiliului Judelean Ialomi ţa nr. 106 din 11.06.2021 Judetul Ialomita
s-a asociat Cu unităţile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, In
vederea participarii la capitalul social al aeestuia, In calitate de asociat cu drepturi depline.
Prin proiectul de hotarare se propune, motivat de faptul ea, Operatorul a primit mai multe solicit ări
din partea UAT-urilor care sunt operate de acesta s ă se adauge la tarifele frac ţie umeda şi tariful de colectare
deşeuri fracţie uscată pentru agenlii economici, utilizatori casnici din mediuLurban - şi dimmediul rural.
-

Astfel, hotărarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 271 din 2L12.2021 privind aprobarea tarifelor de -

salub-Oare pereepute pe raze teritorial ă a Judeţului Ialomiţa .de - catre operatorul "S.C. A.D.I..ECOO 2009
S.R.L. se modifică şi se completeaz ă, dupa cum urmeaz ă :
• dupd litera e) a articolului 1) se introduc literele d), e) şi f), care vor avea urmatorul cuprins:
Consillul Judetean lalomita
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- "d) tarif de colectare de ş euri municipale fractia uscat ă pentru agenţi economici ş i instituţii: 379,18
lei/tonă (TVA inclus);
- e) tarif de colectare de şetri municipale frac ţia uscat ă pentru utilizatorii casnici mediul rural: 2
lei/pers./lun ă (TVA inclus);
-

tarif de colectare de şeuri inuniciflfraitTsdat ă pentru utilizatorii casnici — mediul urban: 2

lei/pers./lun ă (TVA inclus).
Totodată, se propune şi modificarea art. 2 din hotărdrea mai sus men ţionată, în sensul de a se acorda
un mandat special pre şedintelui Consiliului Jude ţean Ialomiţa, reprezentantul U.A.T. Jude ţul Ialomiţa in
Adunarea General ă a Asociaţilor din cadrul ADI „ECOO 2009", s ă. voteze „pentru" la propunerea de
stabilire a tarifelor care vor fi percepute de SC ADI ECOO 2009 SRL.
Faţa de cele prezentate mai sus, prin proiectul de hot ărare supus dezbaterii Consiliului Jude ţean
Ialomita se propune rnodificarea şi completarea Hotărkii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 271 din
27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorial ă a Judeţului Ialomiţa de
către operatorul "S.C. A.D.1. ECOO 2009 S.R.L.

CONSILIER,
Marcu Georgiana Elena

