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H O T Ă R Â R E    
privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 3263/2022 – I din 04.02.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 3268/2022 – A din 04.02.2022 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 3549/2022 - C din 08.02.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Avizul nr. 3642/2022 – Y 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 Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-
cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice; 

- 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, 
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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea gestiunii activităților de 

colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 
fracția umedă și fracția uscată; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, 
sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 
tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului 
public de salubrizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se acordă mandat special domnului Marian PAVEL, Președintele Consiliului 
Județean Ialomița și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a 
Asociaților, să voteze ”pentru” Studiul prevăzut la alin. (1). 

 
Art. 2 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii prin încredințare directă, serviciul 

public de colectare și transport a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în județul 
Ialomița ce va fi încheiat între ADI ECOO 2009 și SC ADI ECOO 2009 SRL, conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 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    

 
 
 
 

                                                                                                                                               
 
Nr.  33                                                                                                                                                                                                                          Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                                 RC 
Astăzi  10.02.2022                                                                                                                     2 ex.  
   

 
 

 
 


