
Cod FP -07-06, Ed.2 vers.1 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E   
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 271 

din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială  
a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 3234/2022 – K din 04.02.2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 3254/2022 – S din 04.02.2022 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 3550/2022 – K din 08.02.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Avizul nr. 3644/2022 - A din 09.02.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură, 
În conformitate cu : 
- prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit. 

e),   art. 175  din 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 și 
completările ulterioare; 

- Ordinul Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localităților;   

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

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 45 – art. 47 din Regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 
din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
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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. I Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 
privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului 
Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L., se modifică și se completează, 
astfel, după litera c) se introduc literele d), e) și f), care vor avea următorul cuprins: 

”d) tarif de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru agenți economici și 
instituții: 379,18 lei/tonă (TVA inclus); 

e) tarif de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru utilizatorii casnici – 
mediul rural: 2 lei/pers./lună (TVA inclus); 

f) tarif de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru utilizatorii casnici – 
mediul urban: 2 lei/pers./lună (TVA inclus); 

 
Art. II Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 se 

modifică și va avea următorul conținut: 
” Art. 2 Se acordă mandat special domnului MARIAN PAVEL, Președintele Consiliului 

Județean Ialomița, reprezentantul U.A.T. Județul Ialomița în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul ADI „ECOO 2009” să voteze „pentru” la propunerea de  stabilire  a  
tarifelor menționate la art. 1 care vor fi percepute de SC ADI ECOO 2009 SRL.” 

 
Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

comunică, spre știință, Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECOO 2009”, SC ADI ECOO 2009 SRL și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a 
fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”.                            

 
           PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                         Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                         Adrian Robert  IONESCU    
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