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PROJECT DE 110TARÂRE NR.
privind asocierea Jude ţului Ialomita cu Institutia Prefectului-Judetul Ialomita,
Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si Garda Natională de Mediu prin Comisariatul
Judetean Ialomita pentru implementarea proiectului
„Ialomita casa noastră frumoas ăş i curată"
Consił iiiI Judeţean Ialomiţa,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. A-347020A4din 02"3 2022 a Preşedintelui Consiliului
Judetean Ialomita;
Examinând:
-propunerea Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita privind asocierea in vederea implement ării
proiectului „Ialomita ca a • astră frumoas ă i curată";
- Raportul nr.
din ei/V.8
al Directiei Coordonare Organizare;
- Avizul nr.
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
incompatibilităti;
Avizul nr.
al Comisiei economico-fmanciare ş i
agricultură;
In conformitate cu :
prevederile art. 3 alin.(2) şi 35 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 87 aim. (5), art. 173 aim. (1) lit. e), alin.(5) lit.i) şi a1in.(7) lit.a) din Ordonanţa de
Urgentă a Guvemului nr. 57 72019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
HOTARĂ$TE:
Art.1(1) Se aprob ă asocierea Judetului Ialomita cu Institutia Prefectului-Judetul Ialomi ţa,
Inspectoratul de Poliţie Judetean Ialomita şi Garda National ă de Mediu prin Comisariatul Judeţean
Ialomita pentru implementarea proiectului „Ialomita casa noastr ă frumoas ă şi curată".
(2) Se aprob ă contributia judetului Ialomita necesar ă in vederea achizi ţiei echipamentelor
electronice de inregistrare video necesare derul ării proiectului, în valoare de 7.500 de lei.
Art.2 Se aprob ă Acordul de asociere dintre p ărtile mentionate la art.1), prev ăzut in anexa care
face parte integrantă din prezenta hot ărdre.
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Art.3 Se Imputernice şte domnul Marian Pavel, Pre şedintele Consiliului Judetean Ialomita, s ă
semneze Acordul de asociere mentionat la art. 2).
Art.4 Prezenta hot ărare devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.5 Prin grij a Secretarului General al judetului Ialomita, prezenta hot ărdre se va comunica, spre
ducere la indeplinire, directiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Ialomiţa,Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita, Inspectoratului de Politie Judelean Ialomita şi Gărzii
Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Ialomita, urmand s ă fie publicată pe site-ul Consiliului
Judetean Ialomita, sectiunea Monitorul Oficial al Judetului.
PREKDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judetului Ialomita,
Adrian-Robert IONESCU
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ACORD ASOCIERE
Părtile:
JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1, judetul
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232.100, e-mail cji@cicnet.ro , reprezentat prin Pre şedintele
Consiliului Judetean Ialomita domnul Marian Pavel,
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia,
Piata Revolutiei nr.1, judetul Ialomita, telefon 0243/211.012, fax 0243/211.470, e-mail
secretariat@prefecturaialornita,ro, reprezentat prin Prefect — domnul Marin Constantin.
INPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia,
bd. Matei Basarab nr. 13-15, jude -tul Ialomita, telefon 0243/207.404, fax 0243/211.212, e-mail
cabinet@il.politiaromana.ro , reprezentat prin Inspector Sef - domnul Cms. de politic Belciug Raul-Ionel.

şi
GARDA NATIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDETEAN IALOMITA cu
sediul in Slobozia, Str.Lujerului nr.1, telefon 0243/236.486, e-mail cjialomita@gnm,ro reprezentat ă prin
Comisar şef domnul Ma/in Stefan.
in conformitate cu prevederile 173 aim. (1) lit. e), alin.(5) lit.i) i aim. (7) lit, a) din Codul administrativ
şi Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr, 2022 'in vederea realizarii obiectivului
„Ialomita casa noastră frunwasă i curată ", am convenit, de comun acord, incbeierea prezentului
Acord de asociere in urm ătoarele

Art. 1 Context
Prin semnarea prezentului Acord de asociere p ărtile îi exprim ă acordul pentru realizarea in
comun a obiectivului jalomiţa, casa noastră frunwas ă şi curată ". in aces sens, pentru indeplinirea
obiectivului autoturismele din dotarea G ărzii nationale de mediu - Comisariatul judetean Ialomita vor fi
echipate cu sisteme electronice de inregistrare video in scopul eficientiz ării activitătilor de preven ire a
actiunilor de abandonare a de şeurilor pe drumurile publice la nivelul judetului
Art. 2 - Obiectul si scopul acordullui de asociere
2.1 Scopul şi obiecul prezentului acordului de asociere:
2.1,1 Achizitionarea unui num ăr de 3 echipamente de inregistrare video pentru dotarea a 3 autoturisme
ale Gărzii nationale de mediu - Comisariatul judetean Ialomita în vederea depist ării
contraventiilor in materia protectiei medittlui care sunt de competen ţa acestei institutii.
1

Art. 3 Durata acordului
3.1 Prezentul aeord intră Tn vigoare de la data sernn ării şi inregistrării lui de toate p ărtile.
32 Prezentul acord de asociere inceteaz ă la data indeplinirii responsabilit ătilor fiecărei părţi semnatare.

Art. 4 Finantarea obiectivului
4.1 Costul estimativ al aehizitiei echipamentelor electroniee de inregistrare video este de maxim
7.500 lei, sumă asigurat ă din fondurile alocate in acest sens din bugetul jude ţului de Consilul Judeţean
Ialomiţa.

Art. 5 Responsabilit ătile părtilor
5,1 Judetul Talomita are următoarele responsabilit ăti:
5.1.1 să asigure achiziţia echipamentelor electronice de inregistrare video necesare derul ării
proiectului, conform specificafilor tehnice comunicate de Comisariatul Jude ţean al G ărzii de Mediu.
5.1.2 să predea pe baz ă de protocol Gărzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Ialomita
al Gărzii de Mediu echipamentele prevăzute la pet. 5.1.1.
5.1.3 să asigure publieitatea obieetivului pe pagina de intemet proprie.
5.2 Institutia Prefectului — Judetul Ialomita are următoarele responsabilit ăţi:
5.2.1 să asigure publicitatea obiectivului pe pagina de internet proprie, inclusiv in mass media
locală scrisă şi/sau tv/radio, dup ă caz.
5.2.2 s ă pună la dispozitia mass media date şi informaţii cu privire la derularea acordului de
asociere.
5.2.3 s ă monitorizeze modul de derulare a actiunilor intreprinse in vederea indeplinirii
obiectivului ,,Ialom4a casa noastră frumoasă i curată ".
5.3 Inpectoratul de Politie Judetean Ia1omita are urin ătoarele responsabilit ăti:
5.3.1 s ă sprijine personalul din cadrul G ărzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean
Ialomita prin oprirea în trafic a autovehiculelor care abandoneaz ă deşeuri;
5.3.2 s ă sprijine personalul din cadrul G ărzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean
Ialomita prin identificarea proprietarilor autovehiculelor fob site pentru abandonarea de şeurilor.
5.4 Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judetean Ialomita are urm ătoarele responsabilitki:
5.4.1 s ă comuniee Judetului Ialomita specificatiile tehnice ale echipamentelor electronice de
inregistrare video ce vor fi achizitionate;
5.4.2 s ă preia pe baz ă de protocol echipamentele prev ăzute la pct. 5.1.1.;
5.4.3 să monteze echipamentele mentionate la pet. 5.1.1 pe cele trei autoturisme din dotare,
5.4.4 să folosease ă echipamentele în vederea indeplinirii atributiilor specifice in ceea ce priveste
eonstatarea faptelor ce constituie contraventii aflate in compete* sa i sanc ţionarea acestora;
5.4.5 să informeze bimestrial Institutiei Prefectului — Judetui Ialomita cu privire la ac ţiunile
desfăşurate prevăzute la pct. 5.4.4.
,

Art. 6 Confidentialitatea
6.1 Părtile convin să păstreze confidentialitatea informatiilor primite i sunt de acord s ă prevină mice
utilizare sau divulgare neautorizat ă a unei astfel de informatii,
6.2 Părtile inteleg s ă utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul indeplinirii obligatiilor din
prezentul Acord de asociere.

Art. 7 NotificAri
7.1 Once comunicare intre asocia ţi in legătură cu prezentul Acord se va face in sons.
7.2 Documentele referitoare la prezentul Acord se inregistrare atat la transmitere câ't şi la primire.

Art. 8 Legea aplicabilA
8.1 Prezentului Acord i se aplic ă i va fi interpretat in conformitate cu legea român ă.
2

8.2 Pe durata prezentului Acord p ărţile au dreptul să convină in scris asupra modific ării anurnitor clauze,
prin act aditional, oricănd acest lucru se impune.

Art. 9. Litigii
9.1 Once dispută in legătură cu derularea prezentului Acord va fi solu ţionată pe calea negocierilor intre
Art. 10 Dispozitii finale
in 4 (patru) exemplare originale, in limba rotnănă, câte
10.1 Prezentul acord a fost semnat ast ăzi
unul pentru fiecare parte, acestea av ănd aceeasi valoare juridic ă.

Consiliul Judetean Ialomita

Institutia Prefectului — Jude ţul Ialomiţa

Presedinte Marian Pavel

Prefect Marin Constantin

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Ialomiţa

Garda Natională de Mediu

Inspector 5ef
Cms. de politie BeIcing Raul-Ionel

Comisar sef Marin Ştefan

Comisariatul Ialomiţa
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărfire privind asocierea Jude ţului Ialomiţa Cu Instituţia Prefectului-Jude ţul
Ialomiţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa si Garda Naţională de Mediu prin
Comisariatul Jude ţean Ialomiţa pentru implementarea proiectului „Ialomi ţa casa noastră
frumoas ă si curată"

Potrivit Codului administrativ aprobat prin OUG 57/2019 prefectul indepline şte atributii in
exercitarea rolului constitutional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unit ătile administrativ-teritoriale.
Printre atributiile principale ale Gărzii de Mediu potrivit leislaţiei in vigoare se num ără
constatarea faptelor ce constituie contraventii i aplicarea sanc ţiuni contraventionale in domeniul
protecţiei mediului, verificarea sesiz ărilor cu privire la inc ălcarea legislatiei in vigoare in domeniul
protectiei mediului, precum i cooperarea cu alte autorit ăti i organisme i participarea la proiecte şi
programe derulate in domeniul proteetiei mediului.
Legea privind organizarea i functionarea Politiei Române m.218/2002, cu modific ările ş i
completările ulterioare prevede c ă in plan teritorial unitătile de politic coopereaz ă cu prefectii,
autoritătile administratiei publice locale, autorit ătile judecătore şti, serviciile publice descentralizate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, precum şi cu reprezentanfi ai comunit ăţii.
Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii Judetului
Ialomita cu Institutia Prefectului-Judetul ialomita, Inspectoratul de Politic Judetean Ialomita şi Garda
Natională de Mediu prin Comisariatul Judetean Ialomita pentru implementarea proieetului jalomi ţa,
casa noastril frurnoas ă i curate, avdnd ca scop in esentă protejarea mediului in zona drumurilor
publice din judeţ prin actiuni de monitorizare desfăşurate de speeiali ştii Comisariatului Judetean al
Gărzii de Mediu.
Ace ste actiuni necesit ă achizitionarea şi montarea unor sisteme electronice de inregistrare
video cc vor fi montate pe autoturismele acestei institutii i derularea efectiv ă a actiunilor cu sprijinul
operativ al Inspectoratului de Poli ţie Judetean Ialomita şi sprijin de asigurare a mediatiz ării din parte
Institutiei Prefectului.
Initiativa este una in beneficiul direct al locuitorilor judetului i tinând cont de
responsabilitatea instituit ă prin Codul administrativ in sarcina consiliului judetean de a urea cadrul
Conallful
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Judetean
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neeesar furniz ării serviclilor de interes judetean in domeniul protectiei mediului este necesar ă
oportună această asociere.
Pentru realizarea asocierii, p ărtile vor incheia un Acord in acest sens, astfel cum este prevăzut
de prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare. Prin Acordul de asociere sunt stabilite drepturile i obligatijle fiec ărui
asociat.
Asocierea este fundamentat ă de prevederile art. 87 Min. (5), art. 173 aim. (1) lit. e) alin.(5)
lit.i) şi alin.(7) lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Cu modificărjle ş i complet ările ulterjoare,
Constatand c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi de oportunitate, prop-an Consiliului
Jude-tean Talomita adoptarea hot ărarii in forma şi continutul prezentate in project.
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RAPORT

la proiectul de hotărare privind asocierea Judetului Ialomita cu Institutia Prefectului-Judetul
Ialomita, Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita şi Garda Natională de Mediu prin
Comisariatul Judetean Ialomita pentru implementarea proiectului
„Ialomita casa noastr ă frumoasă şi curată"

Prin proiectul de botărare privind asocierea Jude ţului Ialomiţa cu Instituţia PrefectuluiJudetul Ialomita, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa şi Garda Naţională de Mediu prin
Comisariatul Judeţean Ialomiţa pentru implementarea proiectului „Ialornita, casa noastr ă
frumoas ă şi curate'," se intenţionează protej area mediului in zona drumurilor publice din judeţ prin
acţiuni de monitorizare desfăşurate de specialişiii Comisariatului fudeţean al Gărzii de Mediu.
Proiectul de hotărdre supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de
dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările
completările uherioare.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterio are, creditele bugetare aprobate se utilizeaz ă pentru finanţarea administra ţiei
publice locale, programelor, proiectelor, activit ăţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea,
Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucr ări şi
servicii publice locale. Colaborarea on asocierea se realizează pc baza de contracte de asociere, in
care se prevăd ş i sursele de finanţare reprezentând contribu ţia fiecărei autorităti a administratiei
publice locale implicate.
• Ordonanta de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare instituie consiliului jude ţean posibilitatea de a hotări, in conditiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom ăne on străine, inclusiv en parteneri din societatea
civilă, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau pro iecte de
interes public judeţean.
Prin asocierea cu Institu ţia Prefectului-Jude ţul Talorniţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Ialomiţa şi Garda Naţională de Mediu prin Comisariatul Jude ţean Ialomita pentru implementarea
proiectului „Ialomiţa, casa noastr ă frumoas ă i curate, se creeaz ă premisele derul ării unor
actiuni de prevenire şi combatere a abandonării deşeurilor in zona drumurilor publice din judeţul
Ialomita.

Proiectul presupune montarea unor echipamente electronice de inregistrare video pe maşinile
aparţinând Gărzii de Mediu-Comisariatul Jude ţean Ialomiţa al Gărzii de Mediu cu ajutorul c ărora
pot fi surprinse eventuale fapte contraven ţionale, pe de o parte, iar prin mediatizarea proiectului se
va realiza şi o componentă educaţională in vederea gestionării responsabile a deşeurilor şi a evitării
depozitării acestora in locuri nernepermise.
Asocierea se va concretiza printr-un acord semnat de toate părţ ile responsabile ce va define
sarcinile fiec ărui partener potrivit atribu ţiilor egale proprii.

Fa* de cele arătate mai sus propunem promovarea proiectului de hotărdre in vederea
analizării şi adoptării acestuia.
Director executiv D.C.O.,
Ionica Băicoianu
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