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PROTECT DE HOTARARE NR. 
privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unit ăţ i 

administrativ teritoriale  în vederea participArii acestora, in calitate de membri asocial:it cu 
drepturi depline, la patrimoniul asociatiei si modificarea, completarea si actualizarea statutului 
Asociaţ iei de Dezvoltare IntercomunitarA de utilititi publice pentru serviciul de alimentare cu 

apA ş i canalizare "ADI PERIURBANA' SLOBOZTA" 

Consiliul Judeţ ean 
Avă nd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. /656—/2022- 6-) .- din /1.07.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita, 

Examină nd: 
- Raportul de specialitate nr. /13g- /2022—e din  P407,2022 al Compartimentului Coordonare 

Societ ăţ i, Servicii  i  Institu ţ ii Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	12022 - 	 din 	.07.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilit ăţ i; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.07.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protec ţ ia mediului  i  turism; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.07.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Acordul de principin al unor unităţ i administrativ-teritoriale de a participa la patrimoniul 

Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităţ i publice pentru serviciul de alimentare Cu  apă  ş i 
canalizare "ADI PERIURBAN SLOBOZIA", 

În conformitate 
- prevederile art. 89-92, art. 173  aim.  (1) lit. d) ş i alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit.e) 

alin.(7) lit.a), art. 175, art. 243 alin.(1) fiat) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului nr. 57 72019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

-prevederile Ordonan ţ ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţ ii ş i fundaţ ii, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

-prevederile Hot ă ră rii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului eonstitutiv-cadru ş i a 
statutului-cadru ale asociaţ iilor de dezvoltare intercomunitar ă  cu obiect de activitate serviciile de 
utilit ăţ i publice; 

- prevederile Legii nr. 51 72006 privind serviciile comunitare de utilităţ i publice, republicat ă , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr, 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap ă  ş i canalizare, 
republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
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HOTĂ RĂ $TE: 

Art.1 Se aprob ă  asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţ a cu unit ăţ ile 
administrativ-teritoriale prev ă zute in anexa nr. I care face parte integantă  din prezenta hot ă ră re, in 
vederea particip ă rii acestora la patrimoniul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilit ăţ i 
publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i  canalizare "ADI PERIURBANA SLOBOZIA", in 
calitate de asociaţ i cu drepturi depline. 

Art.2 (1) Se aprob ă  modificarea ş i completarea Statutalui Asocia ţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  de utilităţ i publiee pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i  canalizare "ADI 
PERIURBANĂ  SLOBOZIA" , dup ă  cum urmeaz ă : 

1. La articolul 5,  aim.  (1) Obiectivele Asocia ţ iei, literele d), e)  i f) se modific ă  i  vor avea 
urmă torul cuprins: 

" d) Sei finan ţ eze ş i să  implementeze prograrne de interes comunitar direct de că tre ADI 
Periurband Slobozia sau prin intermediul publicului larg, persoane fizice ş i juridice, asociaţ ii 
ale locatarilor ş i proprietarilor de imobile in scopul irnbuneităţ irii calităţ ii serviciilor prestate, 
creş terea gradului de satisfacţ ie a consumatorilor, protecţ ia mediului, prevenirea daunelor 
provocate de accidente, deteriordri ale reţ elelor, prevenirea contamină rii apei livrate ceitre 
consumatori, avertizarea timpurie pregă tirea intervenţ iei Operatorului in cazul unor 
posibile incidente legate de furnizarea serviciilor de apa ş i canalizare care ar putea sei afecteze 
să nă tatea i condiţ iile de viaţd ale cetăţ enilor din aria de operare." 
"e) Să  finanţ eze ş i sd implementeze programe direct de că tre ADI Periurband Slobozia sau 
prin intermediul publicului larg, persoane fizice ş i juridice, asociaţ ii ale locatarilor ş i 
proprietarilor de imobile in scopul creş terii gradului de con ş tientizare a ceteiţ enilor din to ate 
categoriile de vet' rstei ctsupra importanţ ei utilizeirii sustenabile a resurselor de apei, a sistemelor 
de canalizare ş i epurare. ADI Periurbană  Slobozia va putea derula programe care sei creascei 
gradul de info rmare incredere al cetăţ enilor in serviciile deru late in aria de operare, să  
consolideze imaginea pozitiv ă  a Operatorului ş i a Asocial-lei de Dezvoltare Intercomunitara, sei 
stimuleze o atitudine participativd a cetăţ enilor ş i o cooperare in domenii care implied 
utilizarea resurselor de apei spre exemplu amenajare peisagisticci, petrecerea timpului liber, 
etc, " 

ADI Periurbanei va derula acţ iuni menite s ă  creased capacitatea instituţ ionald proprie 
nivelul de informare ş i instruire al membrilor sdi precum ş i a altar persoane din alte instituţ ii, 
reprezentanţ i ai comunităţ ii, mass-media, etc care ar putea fi interesate de domeniul gestiunii 
serviciului de furnizare apei i eanalizare." 

2. La articolul 5,  aim.  (2) Obiectivele Asocia ţ iei, se completeaz ă  Cu  litera o) care va avea 
urmă torul cuprins: 

"o) Desfăş urarea unor programe ş i activiteiţ i comunitare  i organizarea de evenimente 
informale pentru ceteiţ eni." 

(2) Se aprob ă  actualizarea Statutului Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităţ i 
publice pentru serviciul de aliment= cu ap ă  ş i canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA", in 
forma prev ă zut ă  in anexa nr.2 care face parte integrant ă  din prezenta hot ă ră re. 

Art.3 Sc imputernice ş te domnul Marian Pavel, Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
reprezentantul de drept al Jude ţului Ialomi ţ a in Adunarea General ă  a Asociaţ iei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  de utilităţ i publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  ş i canalizare "ADI 
PERIURBANĂ  SLOBOZIA", s ă  voteze "pentru" la propunerea de participare a unităţ ilor 
administrativ-teritoriale prev ă zute in anexa nr. 1 la patrimoniul Asocia ţ iei ş i la propunerea de 
modificare ş i completare a Statutului Asocia ţ iei, precum  i  să  semneze Statutul, actualizat, in condi ţ iile 
art. 2. 
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Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomi ţ a, prezenta hot ă ră re se comunic ă , spre 
ducere la indeplinire, Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţa, spre tiinţă , Adundrii Generale a 
Asociatiel, UAT-urilor prev ă zute in anexa nr. 1, Directiei Buget Finante, Direc ţ iei Coordonare 
Organizare, Directiei Investitii ş i Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societ ă ti, Servicii 
Institutii Publice Sub ordonate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita ş i Institutiei Prefectului — 
Judetul Ialomi ţ a, urmand a f publicată  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
t Seeretarul General al Jude ţ ului Ialomita 

Adrian Ro • ;rt IONESCU 

Rd/Oc 
NRF 
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Anexa nr.1 
la HCJ Ialornita nr. 	/ 	.2022 

TABEL NOMINAL 
cu noile unitciţ ile administrativ-teritoriale participante la patrimoniul AsociaSiei de Dezvoltare 
Intercomunitard de utiliteiti publice pentru serviciul de alimentare cu apc1 ş i canalizare "ADI 

PERIURBAN Ă  SLOBOZIÁ  "xi  asociate cu Judetul Ialomita 

Nr. 
ert. Unitatea administrativ- 

teritorial ă  

Cuantumul partieipă rii la 
patrimoniul Asociatiei 

-lei- 

Cotizatie anual ă  
-lei/locuitor- 

1.  Comuna Bue ş ti 200 4,885 
2.  Comuna Bucu 200 4,885 
3.  Comuna Valea Ciorii 200 4,885 
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La Hotă rarea  CJ  lalomita nr. 
Ana  nr. 2 

.2022 

  

ACT ADITIONAL NR 5 LA 
STATUTUL 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTER COMUNITAR Ă  DE UTILIT2i TI 
PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP Ă  

CANALIZARE "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA" 

Pentru asigurarea deplinei conformit ăţ i cu prevederile Hot ă ră rii Guvemului nr 855/2008, dar ş i ca 
urmare a primirii unor noi membri,in baza Hot ă rarii nr 1/2022,adoptat ă  in ş edinţ a Adună rii generale a 
Asociaţ iei,membrii asocia ţ i au hot ă rat modificarea integral ă  a Statutului Asocia ţ iei de dezvoltare 
intercomunitară  de utifit ăţ i publice „ ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA", inscris ă  in Registrul Asocia ţ ilor 

Fundaţ iilor prin incheierea civil ă  nr.29/08.10.2010 a Judec ă toriei Slobozia,dosar nr.50961312/2010 Noul 
Statut al Asociaţ iei de dezvoltare intercomunitar ă  de utilităţ i publice „ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA„ 
va avea urm ă toral con ţ inut: 

STATUTUL 
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTER COMUNITAR Ă  DE UTILITĂ TI 

PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP Ă  
CANALIZARE "ADI PERIURBAN Ă  SLOB OZIA 

Asociatii  : 

1. Judctul Ialomita, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu sediul social in Slobozia, Pi* Revoluţ iei nr.1, 
Cod de identificare fiscal ă  4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de Pre ş edinte al 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a nr. 168 din 23.09.2021; 

2. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia, cu sediul social in Slobozia, str. 
Episcopiei nr.1, Cod de identificare fiscal ă  4365352, reprezentat de donmul Drago ş  Soare,  în  calitate 
de Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Slobozia nr. 7 din 
27.01.2022; 

3. Comuna Cosâmbe ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Cos ă mbe ş ti,  cu  sediul social in Cos ă mbe ş ti, 
ş os. Slobozia — Tăndă rei nr.164, Cod de identificare fiscal ă  4231954, reprezentat ă  de domnul Bogdan 
Popescu,  în  calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local 
Cos ă mbe ş ti nr. 9 din 20.01.2022; 

4. Comuna Clulniţ a, prin Consiliul Local al Comunei Ciulniţ a, cu sediul social in Ciulniţ a, str. Matei 
Basarab nr.68, Cod de identificare fiscal ă  4231903, reprezentat ă  de domnul Stelic ă  Gheorghe, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest  seep  prin Hot ă ră rea Consiliului Local Ciulniţ a nr. 5 din 
21.01.2022; 

5. Comuna M ă rcule0i, prin Consiliul Local al Comunei M ă rcule ş ti, cu sediul social in Mă rcule ş ti, str. 
Dumitru N. Seceleanu nr.1, Cod de identificare fiscal ă  17541604, reprezentat ă  de donanul Sorin Romeo 
Ciriblan, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local 
Mă rcule ş ti nr. 6 din 26.01.2022; 
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6. Comuna Grivita, prin Consiliul Local al Comunei Grivita, Cu sediul social in Grivita, str, 6 nr,33, Cod 
de identificare fiscal ă  4427927, reprezentat ă  de domnul Vasile Stroe, in calitate de Primar, legal 
imputemicit in acest soap prin Hot ărdrea Consiliului Local Grivita nr. 

6/04.02.2022 

7. Comuna Seă nteia, prin Consiliul Local al Comunei Sc ă nteia, cu sediul social in Sc ă nteia, str. Ş tefan 
cel Mare nr,46, Cod de identificare fiscal ă  4506885, reprezentat ă  de doamna Georgeta Ilie, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local Sc ă nteia nr. 10 din 
27.01,2022; 

8. Comuna Adineata, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, cu sediul social in Adancata, str, 
Principal ă  nr.41 Cod de identificare fiscal ă  4365123, reprezentat ă , de domnul Ionel Valentin Barbu, in 
calitate de Primar, legal imputemicit in acest seep prin Hot ă rdrea Consiliului Local Ad ă ncata nr. 43 
din 26.10.2021; 

9. Comuna Alloe ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Albesti, cu sediul social in Albesti, str. Prim ă riei 
nr. 	, Cod de identificare fiscal ă  4428027, reprezentat ă  de domnul Emil Jugă naru, in calitate de 
Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă rdrea Consiliului Local Albesti nr, 39 din 06.10.2021; 

10. Comuna Ciocârlia, prin Consiliul Local al Comunei Ciocârlia, cu sediul social in Cioc ă rlia, str. 
Principal ă  nr.54, Cod de identificare fiscal ă  4231695, reprezentat ă  de domnul Eugen Voicil ă , in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local Cioc ă rlia nr. 38 din 
28.09.2021; 

11. Comuna Coeora, prin Consiliul Local al Comunei Cocora, cu sediul social in Cocora, str. Principal ă  
nr.116, Cod de identificare fiscal ă  4427943, reprezentat ă  de domnul Sorin D ă nut Later, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local Cocora nr. 41 din 16.12.2021; 

12. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, cu sediul social in 
Gheorghe Doja, str. Gr ă diniţ ei nr.15, Cod de identificare fiscal ă  4365115, reprezentat ă  de domnul Ion 
Curelea, in ealitate de Primar, legal imputemicit in acest seep prin Hot ă rdrea Consiliului Local 
Gheorghe Doja nr. 65 din 15,102021; 

13. Comuna Gheorghe Laz ă r, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Laz ă r, cu sediul social in 
Gheorghe Laz ă r, str. Matei Basarab nr.46, Cod de identificare fiscal ă  4427978, reprezentat ă  de doamna 
Elena Gabriela Zaharia, in calitate de Primar, legal imputemicit in acest seep prin Hot ă rarea Consiliului 
Local Gheorghe Lazar nr. 69 din 30.09.2020; 

14. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni, cu sediul social in Giurgeni, str. Mihai 
Viteazul nr.46, Cod de identificare fiscal ă  4427951, reprezentat ă  de domnul Valere Dinu, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Giurgeni nr. 41 din 
30.09.2021; 

15. Comuna Maia, prin Consiliul Local al Comunei Maia, cu sediul social in Maia, str. Prim ă riei m-. , 
Cod de identificare fiscal ă  16384617, reprezentat ă  de domnul Sorin Niculae, in calitate de Primar, legal 
irnputemicit in acest seep prin Hot ă rarea Consiliului Local Maia nr. 35 din 27.07.2021; 

16. Comuna Munteni Buzau, prin Consiliul Local al Comunei Munteni Buzau, cu sediul social inlVlunteni 
Buzău, str. Primariei nr.116, Cod de identificare fiscal ă  4231873, reprezentat ă  de domnul Florin Stan, 
in calitate de Primar, legal imputernicit in acest seep prin flot ă râ'rea Consiliului Local Munteni Buzau 
nr. 50 din 14.12.2021; 

17. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda, cu sediul social in Ograda, str. Ionel Perlea 
nr,183, Cod de identificare fiscal ă  16371390, reprezentat ă  de domnul Lilian Badea, in calitate de 
Primar, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă ră rea Consiliului Local Ograda nr. 43 din 14.12.2021; 

Cod FP — 07 — 06, ed. 2 vers. 0 



18. Comuna Perieti, prin Consiliul Local al Comunei Perie ţ i, cu sediul social in Perie ţ i, str. Calea 
Bucure ş ti m-.25, Cod de identificare fiscal ă  4231849, reprezentat ă  de domnul Gheorghe Marian 
Must ăţ ea, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Perie ţ i 
nr. 40 din 14.10.2021; 

19. Comuna Ridule ş ti, prin Consiliul Local al Comunei R ă dule ş ti, cu sediul social in R ă dule ş ti, str. 
Primă riei nr.8, Cod de identificare fiscal ă  4364764, reprezentat ă  de domnul Constantin Mieu, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ărarea Consiliului Local Ră dule ş ti nr. 36 din 
20.10.2021; 

20. Comuna Valea Maeri ş ului, prin Consiliul Local al Comunei Valea M ă cri ş ului, cu sediul social in 
Valea Mă cri ş ului, str. Principal ă  nr.65, Cod de identificare fiscal ă  4428000, reprezentat ă  de domnul 
Mihail Bobe ş , in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local 
Valea Mă cri ş ului nr. 67 din 24.11.2021; 

21. Comuna Cioehina, prin Consiliul Local al Comunei Ciochina, cu sediul social in Ciochina, str. 
Bisericii nr.1, Cod de identificare fiscal ă  4231830, reprezentat ă  de domnul Vasile Campulungeanu, in 
calitate de Primer, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Cio china nr. 38 din 
30.09.2021; 

22. Comuna Gura Ialomitei, prin Consiliul Local al Comunei Gura Ialomi ţ ei, cu sediul social in Gura 
Ialomi ţ ei, str. 1 Decembrie nr.165, Cod de identificare fiscal ă  18077236, reprezentat ă  de domnul Nicu 
Biseric ă , in calitate de Primar, legal imputernicit în acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Gura 
Ialomi ţ ei nr. 43 din 15.12.2021; 

23. Comuna Milo ş e ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Milo ş e ş ti, cu sediul social in Milo ş e ş ti, str. 
Principal ă  nr.59, Cod de identificare fiscal ă  4427897, reprezentat ă  de domnul Dumitru Trifu, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Milo ş e ş ti nr. 43 din 
30.09.2021; 

24. Comuna Sar ă teni, prin Consiliul Local al Comunei S ă ră teni, cu sediul social in S ă r ăţ eni, str. 
Prirn ă verii nr.21, Cod de identificare fiscal ă  17450697, reprezentat ă  de dornnul Eugen Tocileanu, in 
calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local S ă r ăţ eni nt. 36 din 
27.09.2021; 

25. Comuna Traian, prin Consiliul Local al Comunei Traian, cu sediul social in Traian, bdul. Unirii 
nr.589, Cod de identificare fiscal ă  15552755, reprezentat ă  de domnul F ă nel N ă stase, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Traian nr. 95 din 25.11.2021; 

26. Comuna Bor ă neş ti, prin Consiliul Local al Comunei Bor ă ne ş ti, cu sediul social in Bor ă ne ş ti, &tr. 1 
Deeembrie 1918 nr.139, Cod de identificare fiscal ă  16376312, reprezentat ă  de domnul Ionuţ  Grecea, in 
calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Bor ă neş ti nr. 51 
din 29.11.2021; 

27. Comuna Bue ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Bue ş ti, cu sediul social in Bue ş ti, str.Teilor nr 32, 
Cod de identifieare fiseala 16371404, reprezentata de domnul Nicolae Mih ă il ă , in calitate de primar, 
legal imputernicit in acest scop prin Hoar -area Consiliului Local Bue ş ti nr 14 din 16.03.2022. 

28. Comuna Bueu, prin Consiliul Local at Comunei Bucu, cu sediul social in Bueu, str. Calea Bucuresti 
nr 101, Cod de identificare fiscal ă  442'7900, reprezentat ă  de dornnul Ion Dr ă guş in, in calitate de primar, 
legal irnputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Bucu nr 37 din 30.06.2022. 

29. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ciorii, cu sediul social in Valea Ciorii, 
str. Mihail Eminescu nr 65, Cod de identificare fiscal 4428035, reprezentat ă  de domnul Stefan ioneseu, 
in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hot ă rarea Consiliului Local Valea Ciorii m-
18 din 29.09.2021. 
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Denumite colectiv "Asociatii" ş i individual "Asociatur, 

Ne exprim ăm voinţ a de a coopera ş i de a ne asocia in conformitate cu Codului administrativ, ale Legii 
serviciilor comunitare de utilit ăţ i publice nr. 5172006, ale Legii serviciului public de alimentare Cu ap ă  ş i 
de canalizare nr. 241/2006 ş i ale Ordonan ţ ei Guvernului nx. 26/2000 cu privire la asocia ţ ii ş i fundaţ ii, Cu 
modificările i complet ă rile ulterio are, in cadrul „ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ  DE UTILITĂ TI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU 
APĂ  SI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ  SLOBOZIA" (denumită  in cele cc urmeaz ă , 
„Asociaţ ia"), persoană  juridică  de drept privat, cu statut de utilitate public ă , in scopurile prev ă zute la art.4 
din prezentul Statut. 

CAPITOLUL I —DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI 

Art.l. Denumirea Asociaţ iei este « ADIPERTURBAN Ă  SLOBOZIA », conform dovezii nr. 
76190 din 21.08.2009, eliberat ă  de Ministrul Justi ţ iei, privind disponibilitatea denumirii Asocia ţ iei. 

Art.2. (1) Sediul Asocia ţ iei este  în Romania, Slobozia str. Episcopiei nr. 1, Camera nr. 37 - jud, 
Ialomiţ a. 
(2) Sediul Asociaţ iei va putea fi mutat in once alt ice in baza unei Hot ă ră ri a Adună rii Generale a Aso cia ţ iei, 
conform prezentului Statut. 

Art.3. (I) Asociaţ ia este constituit ă  pe o durat ă  nedetetlninat ă , incepand cu data inscrierii sale in 
Registrul asocia ţ iilor ş i fundaţ iilor. 

(2) Persoana imputernicit ă  să  indeplinească  formalit ăţ ile legale la Judec ă toria Slobozia pentru 
modificarea/actualizarea Statutului Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ADI PERIURBANĂ  
SLOBOZIA" este domnul R ă ureanu Nicolae Cristian, posesor al C.I. seria SZ nr. 502694, avand C.N.P. 
1791106212968. 

CAPITOLUL  II— SCOPUL $I OBIECTIVELE ASOCIATIEI 

Art. 4. (1) Asociaţ ia se constituie in scopul infiin ţă rii, organiz ă rii. reglement ă rii, finanţă rii 
exploat ă rii, monitoriză rii ş i gestionă rii in comun a serviciului de alimentare CU ap ă  ş i canalizare (denumit 
in continuare Serviciul) pe raza de competen ţă  a unităţ ilor administrativ teritoriale membre (denumit ă  in 
continuare "aria Serviciului"), precum i realizarea in comun a unor proiecte de investi ţ ii publice de interes 
zonal sau regional destinate infiin ţă rii, moderniz ă rii ş i/sau dezvolt ă rii, dup ă  caz, a sistemelor de utilit ăţ i 
publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumit ă  in continuare 
"Strategia de dezvoltare"). 

(2) Asociaţ ii declară  că  interesul comun  cc st ă  la baza constituirii Asocia ţ iei este interesul general 
al locuitorilor din unit ăţ ilor administrativ teritoriale membre, pentru imbun ă t ăţ irea ealit ăţ ii Serviciului, in 
condiţ iile unor tarife care s ă  respecte limitele de suportabilitate ale popula ţ iei i principiul "poluatorul 
plă te ş te", atingerea ş i respectarea standardelor europene privind protec ţ ia mediului, precum ş i cre ş terea 
capacit ăţ ii de atragere a fondurilor pentru finan ţ area investi ţ hlor necesare in infrastructura tehnico-edilitar ă  
aferent ă  Serviciului. 

(3) Folina de gestiune a serviciului va fi "gestiunea delegat ă " care se va realiza in baza unui contract 
(denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct conform prevederilor art. 29 - 32 din Legea 
nr. 51/2006, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, coroborate cu art. 22 din Legea nr. 24172006, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, definit de art. 2. lit. 
h din Legea m. 51/2006, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, al c ă rui capital social este de ţ inut integral 
de unit ăţ ile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţ iei (denumit in continuare "operatorul"). 

Art. 5 (I) Obiectivele Asociatiei sunt urrn ă toarele:  
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a) S ă  incheie Contractul de Gestiune a Serviciilor Cu Operatorul, prev ă zut în prezentul Statut, in 
numele ş i pe seama unit ă tilor administrativ teritoriale membre care vor constitui impreun ă  
Autoritatea. 

b) SA exercite drepturile specifice de control ş i inforrnare, privind Operatorul, conform prezentului 
Statut ş i Actului Constitutiv al Operatorului; 

c) S ă  constituie interfa ţ a pentru discu ţ ii ş i să  fie un partener activ pentru Autorit ăţ ile Locale in ceea 
prive ş te aspectele de dezvoltare ş i de gestiune a Serviciilor, in scopul de a coordona politicile ş i 
acţ iunile de interes intercornunitar; 

d) Sa finanteze si sa implementeze prograrne de interes comunitar direct de catre ADI Periurbana 
Slobozia sau prin interrnediul publicului larg, persoane fizice si juridice, asociatii ale locatarilor si 
proprietor//or de /mobile in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor prestate, cresterea gradului de 
satisfactie a consumatorilor, protectia mediului, prevenirea daunelor provocate de aceidente, 
deteriorari ale retelelor, prevenirea contaminarii apei livrate catre consumatori, avertizarea 
timpurie si pregatirea interventiei Operatorului in cazul unor posibile incidente legate de furnizarea 
serviciilor de apa si canalizare care ar pa tea so afecteze sonata tea si conditiile de viata ale 
cetatenilor din aria de operare. 

e) So finanteze si so irnplementeze programe direct de catre ADI Periurbana Slobozia sau prin 
intermediul publicului larg, persoane fizice si juridice, asociatii ale locatarilor si proprietarilor de 
/mobile in scopul cresterii gradului de cons tientizare a cetatenilor din toate categoriile de varsta 
asupra importantei utilizarii sustenabile a resurselor de apa, a sistemelor de canalizare si epurare. 
ADI Periurbana Slobozia va putea derula programe care sa creasca gradul de informare si 
ineredere al cetatenilor in serviciile derulate in aria de operare, so consolideze imaginea pozitiva 
a Operatorului si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, so stimuleze o atitudine participativa 
a cetatenilor si o cooperare in domenii care implica utilizarea resurselor de cipa — spre exemplu 
amenajare peisagistica, petrecerea timpului liber, etc. 

J) ADI Periurbana va derula actiuni menite so creasca capacitatea instituţ ionala proprie si nivelul de 
informare si instruire al membrilor sai precum si a altor persoane din alte institutii, reprezentanti 
ai comunitatii, mass-media, etc care ar putea Ji interesate de domeniul gestiunii serviciului de 
furnizare apa si canalizare; 

g) S ă  elaboreze ş i s ă  aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 
h) S ă  monitorizeze derularea proiectelor de investi ţ ii în infrastructura tehnico-edilitar ă  aferent ă  

Serviciului; 
i) S ă  vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investitii ineredin ţ ate Operatorului in temeiul 

Contractului de Gestiune; 
j) S ă  monitorizeze respectarea obliga ţ iilor asumate de Operator prin Contractul de Gestiune, indeosebi 

in ceea ce prive ş te realizarea indicatorilor de performan ţă , exec-u.tarea lucr ă rilor ineredin ţ ate 
Operatorului ş i calitatea Serviciilor fumizate utilizatorilor; 

k) S ă  identifice ş i s ă  propună  once actiuni viz ă nd realizarea oblectivelor Autorit ăţ ilor Locale in 
legă tură  cu Serviciul : 

1 .Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care s ă  asigure, pe de o parte, sursele necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare ş i /sau baza suport a contract ă rii de credite rambursabile 
on partial rambursabile, jar, pe de alt ă  parte, s ă  nu se dep ă sease ă  
limitele de suportabilitate ale popula ţ iei; 

2. Aplicarea principiului solidarit ăţ ii; 
3. Implementarea ş i apliearea permanent ă  a principiului "poluatorul pl ă teste" 
4. cresterea progresiv ă  a nivelului de acoperire a Serviciului; 
5. Menţ inerea calit ăţ ii tehnice ş i intrefinerea eficienta a echipamentelor ş i lucră rilor legate 

de Serviciu, 
6. Buna gestiune a resurselor umane; 
7. Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului i gestiunea administrativa si 

comercial ă  eficient ă  a acestuia. 
1) S ă  fie un poi al competen ţ elor administrative, finaneiare, tehnice ş i economice in beneficiul 

Asociaţ ilor si al Serviciului; 
m) S ă  aeorde ajutor Asocia ţ ilor ş i Operatorului in vederea ob ţ inerii resurselor financiare necesare 

implementă rii Strategiei de Dezvoltare a Serviciului ş i, dacă  este cazul, s ă  ob ţ ină  astfel de fonduri 
care vor fi puse la dispozi ţ ia Operatorului. 
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(2) Pentru tealizarea obiectivelor Asocia ţ iei, prin prezentul statut asoeiatii mandateaz ă  Asociaţ ia, 
conform art. 10 aim. (5) din Legea nr.51/2006, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare s ă  exercite in 
numele i pe seama lor urm ă toarele atributii legate de Serviciu: 

a) elaborarea  i aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 
reabilitare, extindere i modemizare a sistemelor de utilit ă ti publice existente, precum ş i a programelor de 
infiin ţ are a unor noi sisteme. inclusiv cu consultarea operatorului; 

b) urm ă rirea, monitorizarea ş i raportarea indicatorilor de perfonnan ţă  ş i aplicarea metodologiei de 
comparare a acestor indicatori, elaborat ă  de Ministerul Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice ş i Administraţ iei, 
prin raportare la operatorul Cu cele mai bune performan ţ e din domeniul serviciilor comunitare de utilit ă ti 
pub lice; 

c) elaborarea ş i aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
fiimizare/prestare a serviciilor ş i a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilit ăţ i publice, pe 
baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru ş i a contractelor-cadru de furnizare/prestare on a 
altor reglement ă ri-cadru elaborate si aprobate de autorit ăţ ile de reglementare competente; 

d) stabilirea  i aprob area anual ă  a tax elor pentru finan ţ area serviciilor comunitare de utilit ă ti publice, 
in  situaţ iile prev ă zute de legile speciale; 

e) aprobarea stabilirii, ajust ă rii sau modific ă rii pre ţ urilor ş i tarifelor, dup ă  caz, in condiţ iile legii 
speciale, cu respectarea nortnelor metodologice/procedurilor elaborate ş i aprobate de autorit ăţ ile de 
reglementare competente; 

d) restrangerea ariilor in care se manifest ă  condi ţ iile de monopol; 
g) protec ţ ia ş i  cons ervarea mediului natural ş i construit; 
h) asigurarea gestion ă rii serviciilor de utilit ăţ i publice astfel inc ă t s ă  fie respectate obliga ţ iile 

specifice de serviciu public; 
i) elaborarea ş i aprobarea de strategii proprii in vederea imbun ă t ăţ irii ş i dezvolt ă tii serviciilor de 

utilităţ i publice, utilizând principiul planific ă rii strategice multianuale; 
j) promovarea ş i dezvoltarea ş i/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilit ăţ i publice ş i pro grame de protec ţ ie a mediului pentru activit ăţ ile i serviciile poluante; 
k) consultarea asocia ţ iilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor ş i strategiilor locale ş i a 

modalit ăţ ilor de organizare ş i func ţ ionare a serviciilor; 
1) infonnarea periodic ă  a utilizatorilor asupra st ă rii serviciilor de utilit ăţ i publice ş i asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora; 
m) medierea ş i soluţ ionarea conflictelor dintre utilizatori ş i operator, la cererea uneia dintre par ţ i; 
n) monitorizarea  i controlarea modului de respectare a obliga ţ iilor stabilite in sarcina operatorilor, 

inclusiv cele asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la respectarea 
indicatorilor de perfonnant ă  ş i a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodic ă  a tarifelor conform forrnulelor 
de ajustare negociate hi. incheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozi ţ iilor Legii 
concuren ţ ei nr.21/1996, republicat ă , exploatarea eficienta ş i in condi ţ ii de siguranţă  a sistemelor de utilit ăţ i 
publice sau a alter bunuri apar ţ inand patrimoniului public ş i/sau privat al unit ăţ ilor administrativ-teritoriale, 
aferente serviciilor, realizarea investi ţ iilor prev ă zute in contractul de delegare a gestiunii in sarcina 
operatorului, de asigurare a protec ţ iei mediului ş i a domeniului public, asigurare a protec ţ iei utilizatorilor. 

o) Finantctrea si implementarea  pro  gramelor care corespund indeplirdrii obiectivelor Asociatiei. 

CAPITOLUL III — PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art. 6. (I) Patrimoniul Asociaţ iei este compus din bunurile i resursele proprii, necesare acoperini 
cheltuielilor de organizare ş i func ţ ionare i desfăş ură rii activit ăţ ilor proprii, pe de o parte, ş i din dreptul de 
folosint ă  gratuit ă  asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asocia ţ ilor, acordat sau ce va fi 
acordat Asocia ţ iei de că tre asocia ţ i, pe de alt ă  parte. 
(2) Patrimoniul initial, actualizat, at Asocia ţ iei este de 6.600 lei, constituit din contribu ţ ia in numerar a 
asociaţ ilor, dup ă  cum urmeaz ă  : 

• Judetul Ialomita — 1.000 lei 
• Municipiul Slobozia - 200 lei 
• Comuna Cos ămbe ş ti - 200 lei 
• Comuna Ciulni ţ a - 200 lei 
• Comuna Mă rcule ş ti - 200 lei 
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• Comuna Scanteia - 200 lei 
• Comuna Grivi ţ a - 200 lei 
• Coinuna Adă ncata  -200 lei 
• Comuna Albe ş ti  -200 lei 
• Comuna Ciocă rlia - 200 lei 
• Comuna Cocora  -200 lei 
• Comma Gheorghe Doja -200 lei 
• Comuna Gheorghe Laz ă r  -200 lei 
• Comuna Giurgeni - 200 lei 
• Comuna Maia - 200 lei 
• Comuna Munteni Buz ă u - 200 lei 
• Comuna Ograda - 200 lei 
• Comuna Perie ţ i - 200 lei 
• Comuna R ă dule ş ti  -200 lei 
• Comuna Valea M ă cri ş ului - 200 lei 
• Comuna Ciochina - 200 lei 
• Comuna Gura Ialomi ţ ei - 200 lei 
• Comuna Milo ş e ş ti - 200 lei 
• Comuna S ă răţ eni  -200 lei 
• Comuna Traian - 200 lei 
• Comuna Bor ă ne ş ti - 200 lei 
• Comuna Bue ş ti - 200 lei 
• Comuna Sucu  -200 lei 
• Comuna Valea Ciorii - 200 lei 

Art. 7. Sursele de venit ale Asociatiei sunt urm ă toarele:  

a) contribuţ file asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor i alte 
contributii de la bugetele locale ale acestora. 

b) Dob ă nzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condi ţ iile legii. 
c) Donatii, sponsoriz ă ri sau legate. 
d) Once alte surse prev ă zute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. Asociaţ ia nu are ealitatea de operator ş i nu va desfăş ura activit ăţ i economice. 

Art. 9. Asociaţ ia are un buget propriu de venituri ş i cheltuieli. Situa ţ iile financiare se intocmesc in 
eonformitate cu legisla ţ ia in vigoare. 

CAP1TOLUL IV - ASOCIATII 

Art. 10. Asociatii au urm ă toarele drepturi:  
a) S ă  aleagă  ş i să  Be ale ş i in organele de conducere ale Asocia ţ iei prin reprezentantii lor in aceste 

organe; 
b) S ă  participe la luarea hotă rdrilor care privesc activitatea Asocia ţ iei, conform prevederilor 

prezentului statut; 
c) S ă  primeasc ă  la cerere toate informa ţ iile disponibile care privesc activitatea Asocia ţ iei. 

Art. 11. Asociatii au urm ă toarele  
a) Să  respecte Statutul ş i hotă ră rile organelor de conducere ale Asocia ţ iei; 
b) Să  plă teasc ă  pan ă  la. data de 31 mai a fiec ă rui an cotiza ţ ia anuală , fixat ă  pentru fiecare membru astfel: 

b. 1.  Judetul Ialomita - 400.000 lei; 
b.2. Municipiul Slobozia si celelalte Orase si Comune - 4,885 lei pe cap de locuitor ; 

c) S ă  promoveze ş i să  participe activ la ac ţ iunile desfăş urate de Asociatic ; 
d) S ă  desemneze un inembru in Adunarea General ă  a Asociaţ iei; 
e) S ă  participe, prin reprezentan ţ ii lor la ş edin ţ ele Adundrii Generale a Asocia ţ iei. 
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Art. 12. (1) Calitatea de asociat inceteaz ă  in cazul retragerii din Asocia ţ ie sau excluderii din 
Asociatie, conform prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asoeiatie nu poate avea loc dec ă t in situaţ ia in care asociatul respectiv se retrage 
unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Dac ă  oricare dintre asociati 
dore ş te să  se retrag ă  din contractul de delegare ş i , respectiv, din Asocia ţ ie, aceasta va notifica pre ş edintelui 
Asociaţ iei ş i celorlalti asociati intentia sa. Pre ş edintele Asociaţ iei va convoca adunarea general ă  a 
Asociatiei in cc! mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notific ă ri. 

(3) Adunarea General ă  a Asociatiei va analiza consecin ţ ele retragerii ş i modific ă rile ce se impun la 
actul constitutiv al operatorului c ă ruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului ş i/sau 
la contractul de delegare (in special in ceea ce prive ş te investitiile), conform prevederilor contractului de 
delegare ş i va hot ă ri modificarea corespunz ă toare a prezentului statut al Asociatiei. 

(4) in cazul in care un asociat nu aprob ă  contractul de delegate ce urmeaz ă  să  fie incheiat cu 
operatorul dese-mnat sau se retrage unilateral din contractul de delegare dup ă  semnarea acestuia (indiferent 
că  retragerea are boo inainte sau dup ă  intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi 
exclus din Asocia ţ ie. Este asimilat refuzul de a delega gestiunea Serviciului ş i neadoptarea in dou ă  ş edinţ e 
consecutive ale autorit ă tii deliberative a respectivului asociat, a hot ă ră rii de aprobare a deleg ă rii gestiunii 
Serviciului c ă tre operator, din alte motive dec ă t un vot negativ. Adunarea general ă  va hotă ri excluderea din 
Asociaţ ie, va analiza consecintele excluderii i modific ă rile cc se impun la contractul de delegare (in special 
cu privire la investitii), conform prevederilor acestuia, ş i vii hot ă ri rnodificarea corespunz ă toare a 
prezentului statut al Asociatiei. 

(5) Once membra care se retrage din Asocia ţ ie este obligat s ă  pl ă tease ă : 
a) sumele corespunz ă toare ramburs ă rii, de care Operator, a imprumuturilor contractate, pentru finantarea 
dezvolt ă rii (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dac ă  sunt extinderi sau inlocuiri) infrastructurii 
aferente Serviciilor respectivului asociat, de care a beneficiat in perioada in care a fost membru al 
Asociaţ iei, plus cheltuielile aferente acestor imprumaturi; 
b) sumele corespunz ă toare investi ţ iilor de care a beneficiat Tn perioada in care a fost membru al Asocia ţ iei, 
altele cleat cele prev ă zute la lit.a.). 
c) sumele prev ă zute ca desp ă gubiri in contractul de delegare; 
d) once alto sume stabilite in condi ţ iile legii sau printr-o hot ă ră re judec ă torească  definitivă . 

Art. 13. Asociaţ ia poate accepta noi membri, cu consirn ţă mantul tuturor Asocia ţ ilor, exprimat prin 
hotă rare a autorit ă tilor deliberative ale acestora ş i cu incheierea unui act adi ţ ional la prezentul Statut, prin 
care noii membri sunt men ţ ionaţ i in preambulul Statutalui. Once Imitate administrativ-teritorial ă  care 
devine membră  a Asociaţ iei accept ă  in totalitate prevederile prezentului Statut ş i deleag ă  gestiunea 
Serviciului Operatorului, prin act adi ţ ional la Contractul de delegare, semnat de Asocia ţ ie in numele ş i pe 
seama unită tii administrativ-teritoriale respective. 

CAPITOLUL V  — ORGANELE ASOCIATIEI 

Adunarea Generala a Asociatlei 

Art. 14. —  (1) Adunarea General ă  a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format din 
to ţ i reprezentan ţ ii asociaţ ilor, desemnati potrivit prevederilor Codului administrativ 

- Judetul Ialomita este reprezentat de drept in Adunarea general ă  a asociatiei de că tre Pre ş edintele 
Consiliului Judeţ ean lalomita. Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita poate delega calitatea sa de 
reprezentant de drept in Adunare general ă  a asociaţ iei unuia dintre vicepre ş edinţ ii Consiliului Judeţ ean 
Ialomita, secretarului general al. jude ţului Ialomita, adrninistratorului public, precum ş i orică ror alto 
persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadral unei institu ţ ii publice de interes 
judeţ ean. 

- Comunele, ora ş ele ş i municipiile sunt reprezentate de drept in Adunarea General ă  a Asocia ţ iei 
de că tre primari. Primarii pot delega calitatea lot de reprezentan ţ i al unit ă tilor administrativ-teritoriale in 
adunarea general ă  viceprimarilor, administratorilor publici , precum ş i orică ror alto persoane din aparatul 
de specialitate al primmlui salt din cadrul unei institu ţ ii publice de interes local. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligen ţ ele pentru a- ş i asigura reprezentarea permanent ă  'in 
cadrul Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei. 
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(3) Hotă ră rile de numire/ revocare/ inlocuire a reprezentan ţ ilor vor fi transmise, in copie, Asocia ţ ilor 
ş i Adună rii Generale in termen de 3 zile luer ă toare de la data emiterii lor. 

(4) Adunarea general ă  adopt ă  hot ă ră ri in conformitate cu statutul asocia ţ iei. Hot ă ră rile adun ă rii 
generale sunt asimilate aetelor administrative ş i intră  sub inciden ţ a prevederilor legii contenciosului 
administrativ. 

(5) Componenţ a nominal ă  a Adună rii Generale a Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ADI 
PERIURBANĂ  SLOBOZIA" este urm ă toarea: 

a) Preedintele Asociatiei: 
- domnul Marian Pavel, Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean lalomita, reprezentant de drept al 

jude ţ ului Ialomi ţ a; 
b) Membri: 

domnul Drago ş  Soare, Primar, reprezentant de drept al Municipiului Slobozia; 
- domnul Stead Gheorghe, Primar, reprezentant de drept al comunei Ciulni ţ a, 

domnul Sorin Romeo Ciribian, Primar, reprezentant de drept al comunei M ă rcule ş ti; 
domnul Vasile Stroe, Primar, reprezentant de drept al comunei Grivi ţ a; 

- doamna Georgeta Ilie, Primar, reprezentant de drept al comunei Scanteia; 
• domnul Bogdan Popescu, Primar, reprezentant de drept al comunei Cos ă mbeş ti; 
- domnul Ionel Valentin Barbu, Primar reprezentant de drept al comunei Ad ă ncata; 

domnul Emil Jugă natu Primar, reprezentant de drept al comunei Albe ş ti; 
- domnu1 Eugen Voidla, Primar, reprezentant de drept al comunei Cioc ă rlia; 

domnul Sarin D ă nuţ  Lefter, Primar, reprezentant de drept al comunei Cocora; 
- domnul Ion Curelea , Primar, reprezentant de drept al comunei Gheorghe Do* 

doatnna Elena Gabriela Zaharia, Primar, reprezentant de drept al comunei Gheorghe Laz ă r; 
- domnul Valere Dinu, Primar, reprezentant de drept al comunei Giurgeni; 

domnul Nicu Biseric ă , Primar, reprezentant de drept al comunei Gura Ialomi ţ ei; 
domnul Sorin Niculae, Primar, reprezentant de drept al comunei Maia; 
domnul Dumitru Trifu, Primar, reprezentant de drept al comunei Milo ş e ş ti; 

- domnul Florin Stan, Primar, reprezentant de drept al comunei Munteni Buzau; 
domnul Lilian Badea, Primar, reprezentant de drept al conaunei Ograda; 
domnul Gheorghe Marian Mustăţ ea, Primar, reprezentant de drept al coniunei Perie ţ i; 
domnul Constantin Micu, Primar, reprezentant de drept al comunei R ă dule ş ti; 
domnul Eugen Tocileanu, Primar, reprezentant de drept al comunei S ă răţ eni; 
domnul F ă nel Nă stase, Primar, reprezentant de drept al comunei Traian; 
domnul Mihail Bobe ş , Primar, reprezentant de drept al comunei Valea M ă criş ului; 
dorrmul Vasile Că mpulungeanu, Prinaar, reprezentant de drept al comunei Ciochina; 
domnul Ionuţ  Grecea, Primar, reprezentant de drept al comunei Bor ă neş ti. 

-domnul Nicolae Mih ă il ă , Primar, reprezentant de drept al comunei Buesti. 
-domnul Ion Dră gu ş in, Primar, reprezentant de drept al comunei Bucu. 
-domnul Stefan Ionescu, Primar, reprezentant de drept al comunei Valea Ciorii. 

Art. 15. Prwdintele Asocia ţ iei este Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. Pre ş edintele 
Asociaţ iei are atribu ţ iile prevă zute in prezentul Statut ş i reprezintă  Asociaţ ia in raporturile cu ter ţ ii, cu 
excepţ ia situaţ iilor in care se prevede expres 

Art. 16. (1) Adunarea General ă  indepline ş te atribu ţ iile care îi revin Adun ă rii Generale conform art. 
21 al. (2) din Ordonan ţ a Guvernului nr. 2612001 cu privire la asocia ţ ii ş i fundaţ ii, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare, precum ş i atribuţ iile speeiale prevă zute de prezentul Statut, îu exercitarea 
competen ţ elor privind Serviciul, conform rnandatului incredin ţ at de c ă tre asociaţ i prin prezentul statut, 

(2) Principalele atribu ţ ii ale Adună rii Generale a Asocia ţ iei cu privire la activitatea proprie sunt: 
a) stabilirea strategiei ş i a obiectivelor generate ale Asocia ţ iei; 
b) acordarea desc ă rcă rii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiat ă , pe 

baza raportului de activitate prezentat adun ă rii generale; 
c) aprobarea situa ţ iilor financiare ale Asocia ţ iei pentru exerci ţ iul financiar incheiat ş i a proiectului 

bugetului de venituri ş i cheltuieli al Asocia ţ iei pentru urm ă torul exerci ţ iu financiar; 
d) alegerea  i revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea ş i revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform legii, pe 

durata de ţ inerii statutului de utilitate public ă  in confonnitate cu art. 6 din Ordinul Ministrului Finan ţ elor 
Publice nr. 3103/2017; 
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f) aprobarea organigramei ş i a politicii de personal a Asocia ţ iei, inclusiv a organiz ă rit aparatului 
tchnic al Asocia ţ iei; 

g) aprobarea contractelor  cc vor fi incheiate de Asocia ţ ie in nume propriu, a c ă ror valoare dep ăş e ş te 
echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro; 

h) modificarea statutului Asocia ţ iei; 
i) fuziunea, dizolvarea ş i lichidarea Asocia ţ iei, precurn ş i stabilirea destina ţ iei bunurilor r ămase 

după  lichidare; 
j) aprobarea pritnirii de noi membri in Asociatie, a retragerii ş i excluderii unor membri din 

Asociaţ ie; 
k) aprobarea cotiza ţ iei anuale; 
1) once alte atribu ţ ii prevă zute in lege sau in statut. 
(3) Atli-In-One Adună rit Generale a Asocia ţ iei cu privire la exercitarea mandatului acordat de 

asociaţ i conform art. 5 aim. (2) sunt: 
a) Aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere ş i modemizare a 

sistemelor de utilit ăţ i publice existente, a programelor de infiin ţ are a unor noi sisteme, precum ş i a 
programelor de protec ţ ie a mediului, elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asocia ţ iei; 

b) Aprobarea m ă surilor propuse in rapoartele de monitorizare a execut ă rit contractului de delegare, 
elaborate ş i prezentate de consiliul director al Asocia ţ iei; 

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prev ă zute in 
contractul de delegare; 

d) Aprobarea stabilirii, ajust ă rii ş i modific ă rit pre ţ urilor ş i tarifelor propuse de operator de la data 
la care asocia ţ ii hotă rdsc trecerea la un sistem de tarifare unic; 

e) Adoptarea de hot ă rari privind aplicarea m ă surilor corective ş i a penalit ăţ ilor prev ă zute de 
contractul de delegare in situa ţ ia in care operatorul nu respect ă  nivelul indicatorilor de perfonnan ţă ; 

f) Aprobarea caietului de sarcini ş i a regulamentulut Serviciului, consolidat ş i armonizat pentru 
intreaga arie a Serviciului, elaborate ş i prezentate de consiliul director. 

(4) Adunarea General ă  a Asociaţ iei adopt, de asemenea, once hot ă rari in exercitarea drepturilor 
speciale de informare ş i de control asupra operatorului, acordate Asocia ţ iet conform art. 17 Min. (2) lit a) 
pct. 4 din prezentul statut. 

Art. 17 (1) in temeiul art. 16 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea General ă  delibereaz ă  asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asocia ţ iei, avand in vedere interesul s ă u comun, in special: 

Operatorul 
Contractul de Gestiune 
Strategia de dezvoltare / Masterplan-ul pentru Serviciu 

- Politica de tarife 
(2) in legă tură  cu acestea, Asocia ţ ii convin 

a) Operatorul 
1. Operatorul va fi o societate comercial ă  infiinţ ată  intr-una dintre formele prev ă zute de legislaţ ia in 
domeniu ş i in acord cu prevederile Legit nr. 5112006, avand ca ac ţ ionari toate sau o parte dintre unit ăţ ile 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţ iei; 
2. Operatorul va avea ea obiect principal de activitate fumizarea de Serviciilor pentru asocia ţ ii semnatari ai 
prezentului Statut. 
3. Asociaţ ia va exercita drepturi speciale de control ş i infonnare care îi sunt acordate prin Actul de delegare 
a serviciului/serviciilor. 

b) Contractul de Gestiune a Serviciilor 
1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte de Asocia ţ ie, in nutnele i pe seama asocia ţ ilor care 
vor avea impreun ă  calitatea de delegatar, ş i pe de altă  parte, de operator. 
2. Prin Contractul de delegare Asocia ţ ia, in numele i pe seama asocia ţ ilor, va conferi operatorului dreptul 
exclusiv de a fumiza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilit ăţ i publice pe raza lor de competen ţă  
teritorial ă , precum i concesiunea exclusiv ă  asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de 
alimentare cu ap ă  ş i de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea 
programelor de investi ţ ii, va intre ţ ine, moderniza, reabilita ş i extinde sistemele de alimentare cu ap ă  ş i de 
canalizare i va gestiona Serviciul, pe riscul i r ă spunderea sa, conform dispozifiilor contractului de 
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delegare. Realizarea acestor responsabilit ăţ i se face prin indicatori de performan ţă  care pot monitoriza 
implementarea sistemului. 
3. Asociaţ ia va monitoriza indeplinirea de c ă tre operator a obliga ţ iilor cc îi ineub ă  in temeiul contractului 
de delegare 
4. Asociaţ ia, in temeiul mandatului conferit de asocia ţ i prin prezentul stand, va exercita in numele i pe 
searna acestora drepturile ş i obligaţ iile contractuale care le revin in calitate de delegatar. 

c) Strategia de dezvoltare Masterplan-ul pentru Servicii 
1. Asociaţ ia va asigura elaborarea  i aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului in acord cu Masterplan-
ul aprobat la nivelul jude ţ ului Ialomi ţ a. Masterplan-ul va fi elaborat ş i actualizat periodic, finand seama de 
nevoile specifice ale fiecdrui asociat. 
2. Sursele de finanţ are a investi ţ iilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea European ă  sau 
institu ţ ii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asocia ţ ilor, fondurile proprii sau atrase ale 
Op eratorului. 
3. Listele de investi ţ ii prioritare ş i planurile de finanţ are a acestora vor fi discutate in ş edin ţ ele adună rii 
generale a Asociaţ iei si aprobate de autorit ăţ ile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investi ţ iilor 
(proprietarii bunurilor rezultate in urtna investi ţ iilor), precum ş i ale asocia ţ ilor deservi ţ i de bunurile 
rezultate in urma investi ţ iilor. in func ţ ie de investi ţ iile la care se refer ă , listele de investi ţ ii prioritare ş i 
planurile de finanţ are vor fi anexate la eontractul de delegare i fac parte integrant ă  din acesta. 
4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investi ţ ii vor fi supuse avizului consultativ al Consiliului 
director inainte de a fi aprob ate de Autoritd ţ ile deliberative ale asocia ţ ilor beneficiari ai investi ţ iilor. 

d) Politica tarifarti 
1. Fiecare Autoritate deliberativ ă  a asociaţ ilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator in aria 
geografied corespunz ă toare competen ţ ei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de 
Adunarea General ă  a Asociaţ ilor. Tarifele vor fi stabilite, ajustate ş i modificate conform legisla ţ iei in 
vigoare. 
2. De indat ă  cc P ă rţ ile vor hotă ri trecerea la un sistem de Tin-if Unic pentru intreaga arie a delegdrii de 
gestiune, Asocia ţ ia va avea atributia de a aproba stabilirea, ajustarea ş i modificarea acestui tarif unic, in 
numele ş i pe seama unit ăţ ilor administrativ teritoriale rnembre. 

Art. 18. Membrii Adună rii Generale a Asocia ţ iei sunt ră spunz ă tori pentru activitatea lor in 
conformitate Cu legisla ţ ia in vigoare. 

Art. 19.(1) Adunarea Generald va fi convocat ă  cel puţ in o dată  la 6 ( ş ase) luni sau on de cdte on 
este necesar, de c ă tre Pre ş edintele Asociaţ iei sau de un numă r de eel pu ţ in 3 membri. 
(2) Convocarea va fi transmis ă  in scris sau prin mijloace electronice en eel pu ţ in 5 zile calendaristice inainte 
de data ş edin ţ ei ş i va cuprinde data, ora, locul ş i ordinea de zi a ş edinţ ei. 
(3) Participan ţ ii la ş edinţ ele Adună rii Generale von fi reprezentan ţ ii de drept ai asocia ţ ilor sau persoanele 
că rora le-a fost delegat ă  această  calitate, conform Codului administrativ. 
(4) $edinţ ele Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei vor fi conduse de Pre ş edintele Asocia ţ iei sau, in absen ţ a 
acestuia, de persoana desemnat ă  de acesta, imputemicită  in acest scop. 
(5) Adunarea general ă  poate avea loc ş i prin mijloace electronice de comunicare directă  la distanfd, iar 

hotdrarile adun ă rii generale pot fi semnate de asocia ţ i inclusiv cu semn ă tură  eleetronica extins ă . 
(6) Adunarea Generald  vii alege dintre participan ţ ii la ş edintă  un secretar executiv care va redaeta procesul 
verbal al ş edinţ ei. 
(7) Procesul verbal este semnat de Pre ş edinte ş i de secretar, inclusiv cu semn ă tură  eleetronic ă  extinsd, dupd 
caz. 0 copie a procesului verbal vii fi transmis ă , in termen de 3 (trei) zile lucr ă toare de la data ş edinţ ei, 
fieeă rui asociat, indiferent dacd reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ş edinţă . 
(8) $edinţ ele Aclună rii Generale a Asocia ţ iei pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

Art. 20.(1) Fieeare membru al Adundrii Generale are un vat egal in Adunarea General ă . Dreptul de 
vot nu poate fi transmis. 

(2) Pentru a fi valabile hot ă ră rile Adună rii Generale adoptate in exercitarea atribu ţ iilor prevdzute la 
art. 16 aim. (2) lit. a) —g) din prezentul Statut se iau in prezen ţ a a jumă tate din membri ş i en majoritatea 
voturilor membrilor prezen ţ i. Dac ă  la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, Adunarea General ă  se 
convoac ă  pentru o dat ă  ulterioar ă  care nu poate fi mai t ă rziu de 10 zile calendaristice de la data stabilit ă  
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pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Genera16 este valabil intrunit ă  indiferent de 
numă rul de membri prezen ţ i. 

(3) Dacă  o hot ă rare a Adună rii Generale priveste Tn mod direct Serviciile sau bunurile care apar ţ in 
uni anumit asociat, nici o hot ă rare nu poate fi luat ă  fă ră  votul favorabil al reprezentantului respectivului 
asocial. 

(4) Pentru a fl valabile hot ă rkile Adun ă rii Generale adoptate in exercitarea atribu ţ iilor prev ă zute la 
art. 16 gin (2) lit. i) se iau in prezen ţ a cu votul favorabil al tuturor asocia ţ ilor, cvorum ş i majoritate 
obligatorii la orieare convocare. 

Art. 21(1) Hotă ră rile Adun ă rii Generale luate in exercitarea atribu ţ iilor prev ă zute la art. 16 aim. (2) 
lit, a). h), i-k), art. (3) lit, a) e-d) si f) ş i la art. 17 alin. (2) lit. b), pct. 1,3-4, Re) si lit. d), pct. 1-2 nu pot fi 
votate de reprezentantii asocia ţ ilor in Aduna,rea General ă  deck in baza unui mandat special, acordat expres, 
in prealabil, prin hot ă rare a autorit ă tii deliberative a asociatului al c ă rei reprezentant este. 

(2) in situaţ ia in care autorit ăţ ile deliberative ale unit ă tilor administrativ-teritoriale nu se pronun ţă  
asupra hot ă ră rilor privind acordarea mandatelor speciale prev ă zute la aim. (1) in termen de 30 de zile de la 
primirea solicită rii, se prezum ă  că  unit ăţ ile administrativ-teritoriale au aceeptat tacit delegarea atribu ţ iilor 
lor. 

(3) Hot ă rarile luate de Adunarea General ă  a Asociaţ iei trebuie aduse la cuno ş tinta asociatilor in 
termen de eel mult 3 zile lucr ă toare de la adoptare. Aceste hot ă rki sunt asimilate actelor administrative ş i 
lor li se aplic ă  toate prevederile legale privind aducerea lor la cuno ş tinţă  publică  de c ă tre secretarii generali 
ai fiec ă rei unit ăţ i administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asocia ţ ia este obligat ă  s ă  publice toate 
hot ă rarile Adun ă rii Generale pe propria pagin ă  de internal, dad, aceasta exist ă . 

(4) Reprezentantul asociatului care, intr-o anurnit ă  problema supus ă  hotă ră rii adun ă rii generale, este 
interesat personal sari prin so ţul sau, ascendentii sau descenden ţ ii să i, rudele in linie colateral ă  sau afinii s ă i 
liana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si niel la vet. 

(5) Reprezentantul asociatul care incalc ă  dispozitiile aim. (4) este r ă spunză tor de daunele cauzate 
asociaţ iei dac ă  fă rd votul sau nu s-ar fi putut ob ţ ine majoritatea cerut ă . 

(6) Hot ă rarile luate de adunarea general ă  in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar ş i 
penttu membrii asocia ţ i care nu au luat parte la. adunarea general ă  sau au votat impotriv ă  
(7) Hotă ră rile adună rii generale, contrare legii sau dispozi ţ iilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justi ţ ie 
de care oricare dintre membrii asocia ţ i care nu au luat parte la adunarea general ă  sau care au votat impotriv ă  
si au cerut s ă  se insereze aceasta in procesul-verbal de ş edinţă , in termen de 15 zile de la data cand au luat 
cuno ş tinţă  despre hot ă rare sau de la data c ă nd a. avut loc sedin ţ a, dup ă  caz. 

Consiliul Director 

Art. 22. (1) Consiliul Director este organul executiv al Asocia ţ iei, format din Pre ş edintele 
Asociaţ iei, in persoana Pre ş edintelui Consiliului jude ţ ean Ialomita, ş i incă  4 (patru) membri numi ţ i de 
Adunarea GeneraFA din r ă ndul reprezentan ţ ilor celorlalti asocia ţ i, pe o perioada de 4 (patm) ani. 
Componenta Consiliului Director va asigura c ă't mai bine reprezentativitatea in eadrul acestui organ a 
tuturor membrilor Asocia ţ iei, utiliz ă nd principiul reprezent ă tii prin rotaţ ie. 

(2) Presedintele Asocia ţ iei este, de drept, ş i Pre ş edinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemnati prin Hot ă rdre a Adun ă rii Generale a Asociatilor. 

(3) Componenţ a nominală  a Consiliului Director al Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "AD1 
PERIGRBANĂ  SLOBOZIA" este urm ă toarea: 

a) Prwdintele Consiliului Director: 
- domnul Marian Pavel, Pre ş edintele Asocia ţ iei. 
b) Membri: 
- domnul Dragos Soare, Primar, reprezentant legal al Municipiului Slobozia; 

domnul Vasile Stroe, Primar, reprezentant legal al comunei Grivi ţ a; 
- dotnnul Bogdan Popescu, Prirnar, reprezentant legal al comunei Cosfimbe ş ti; 
- domnul Sorin Romeo Ciriblan, Primar, reprezentant legal al comunei M ă rculesti. 
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Art. 23. Consiliul Director asigură  punerea în executare a hot ă ră rilor Adun ă rii Generale. in 
exercitarea competen ţ elar sale, Consiljul Director: 
a) prezint ă  Adună rii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar ă , executarea bugetului de 

venituri ş i eheltuieli, bilanţ ul contabil, projectul bugetului de venituri si cheltuieli al exerci ţ iului 
financiar viitor ş i proiectul programelor Asocia ţ iej; 

b) propune cuanturnul eatiza ţ iei pentru anul urm ă tor, care se va include in proiectul de buget al 
Asociaţ iei, supus spre aprobare adun ă rii generale 

c) incheie acte juridice in numele ş i pe seama Asocia ţ iej, cu excep ţ ja contractelor a c ă ror valo are 
dep ăş eş te echivalentul in lei al sumej de 1.000.000 Euro; 

d) asigură  elaborarea strategijlor privind imbun ă t ăţ irea ş i dezvoltarea Serviciilor, utilizand prineipiul 
planific ă rii strategice multjanuale, a programelor de reabilitare, extindere si rnodernizare a sistemelor 
de utilit ăţ i publice existente, a programelor de infiin ţ are a unor noi sisteme, inclusjv cu consultarea 
Operatorului, precum ş i a programelor de pratec ţ ie a mediului, pe care le supune spre aprobare 
Adună rii Generale a Asoeia ţ iei; 

e) angajeaz ă  personalul Asocia ţ iei, inclusiv membrii aparatului tehnic, Cu respectarea paliticii de 
personal aprobate de adunarea general a Asacia ţ iei ş i Orland cont de bugetul aprobat de aceasta; 

f) in relaţ ia Cu asocia ţ ii, monitorizeaz ă  plata cotizaţ iei anuale de are ace ş tia la bugetul Asocia ţ iei 
decide m ă surile care urmeaz ă  s ă  fie luate impotriva asocia ţ ilar care nu ş i-au achitat catiza ţ ia datorat ă  
in termenul prev ă zut de prezentul statut; 

g) indepline ş te  once alte atribu ţ ii prevă zute în statut sau stabilite de Adunarea General ă . 

Art. 24. Membrii Consiliului Director sunt ră spunză tori pentru activitatea lor in conformitate cu 
legislaţ ia in vigoare. 

Art. 25 (1) Consiljul Director se intrune ş te in ş edinţ e, de regul ă , o data pe lun ă  sau on de c ă te on 
este nevoie, la convocarea Pre ş edintelui Asociaţ iei. $edinţ ele Consiliului director pot avea loc si prin 
mijloace electronice de comunicare direet ă  la distanţă , iar decizjile Consiljului director pot fi semnate de 
membri inclusiv cu semn ă tură  electronică  extins ă . $edinţ ele pot fi inregistrate pe suport video sau audio. 

(2) Decizijle Consiliului Director se iau in prezen ţ a ş i cu votul a cel pu ţ in jumă tate plus unu din 
numă rul membrilor consiliului director. 

(3) Consiliul director i ş i poate elabora un regulament intern de func ţ ionare. 
(4) Dispoziţ iile art. 21 alin.(4) ş i (5) se aplic ă  in mod corespunz ă tor ş i membrilor consiltului 

director. Deeizjile consiljului director, contrare legii sau statutului asocia ţ iei pot fi atacate in justi ţ ie, in 
condi ţ ijle prev ă zute la art. 21 alin.(7). 

Controlul Financiar  al  Asociatiei 

Art. 26. (1) Controlul finaneiar intern al Asocia ţ iei este asigurat de un auditor financiar sau firm ă  
de audit autorizat ă , conform legii, pe durata de ţ inerii statutului de utilitate public ă  in conformitate cu art. 6 
din Ordinul Ministrului Finan ţ elor Publice nr. 3103/2017. 

(2) Auditorul financiar sau firma de audit are urm ă toarele atribu ţ ii: 
a - s ă  verjfice modul in care este administrat patrimonjul Asocia ţ iej; 
b să  intoemeasc ă  rapoartele anuale pe care le prezint ă  Adună rii Generale; 
c - poate participa la sedinţ ele consiliului Director fă ră  drept de vat; 
d - indepline ş te  once alte atribu ţ ii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea General ă . 
În exercitarea atribu ţ iilor sale, Auditarul Emile -jar sau firma de audit intoeme ş te rapoarte i sinteze 

cantabile. 

CAPITOLUL VI —DIZOLVAREA, LICIIIDAREA. FUZIUNEA 

Art. 27. Asoeiaţ ia se dizolv ă  
- de drept; 
- prin hot ă rarea instan ţ ei judecă toresti competente; 

Cod FP — 07 — 06, ed. 2 vers. 0 



- prin hotă rarea Adun ă rii Generale. 
Art. 28. Asociaţ ia se dizolv ă  de drept prin: 

- imposibilitatea realiz ă rii scopului ş i obiectivelor pentru care a fost constituit ă , dac ă  in tennen de 3 
(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea acestui scop; 
imposibilitatea constituirii Adun ă rii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu prezentul 
Statut, dac ă  aceast ă  situaţ ie dureaz ă  mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala sau, dup ă  
eaz, Consiliul Director trebuia s ă  se constituie; 

- reducerea num ă rului de asociaţ i sub limita de 3 (trei), dac ă  acesta nu a fost completat in tennenul 
legal prevă zut in acest scop. 

Art. 29. Asociaţ ia se dizolv ă  prin hotă rdrea instanţ ei judec ă tore ş ti eompetente and: 
- scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
- realizarea scopului s ă u este urm ă rită  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
- Asociaţ ia urm ă re ş te un alt scop deck acela pentru care s-a constituit; 

Asociaţ ia a devenit insolvabil ă . 
Art. 30 Lichidarea Asocia ţ iei se va face in condi ţ iile prevă zute de Ordonan ţ a de Guvem nr. 26/2000 

privind asociaţ iile ş i fundaţ iile, cu modifică rile ş i completkile ulterioare. 
Art. 31(1) &muffle Asocia ţ iei r ă mase in urma lichid ă rii vor fi transmise care persoane jaridice de 

dtept privat sau de drept public cu scop identie sau asem ă nă tor, conform hot ă rarii Adun ă rii Generale a 
Asociaţ ilor sau a instan ţ ei judecă tore ş ti competente. 

(2) Dup ă  terminarea ł ichidă rii, lichidatorii trebuie s ă  cear ă  radierea Asocia ţ iei din Registrul 
asocikiilor ş i fundaţ iilor. 

(3) Asociaţ ia î ş i inceteaz ă  existenţ a la data radierii ei din Registrul asocia ţ iilor 
Art.32 Asociaţ ia poate fuziona in condi ţ iile Ordonanţ ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia ţ iile 

fundaţ iile, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

CAPITOLUL  VII— DISPOZITH FINALE  
Art. 33.(1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adi ţ ionale semnate de reprezentan ţ ii 

tuturor asocia ţ ilor, special imputemici ţ i in acest scop. 
(2) Prezentul Statut este guvemat de legea rom ă nă . in situaţ ia in care intervin modific ă ri ale 

legislaţ iei in domeniu, prezentul Statut va fi modifieat in confonnitate cu noile prevederi. 
(3) To ate disputele n ă scute din sau in legă tură  cu. acest Statut, inclusiv once problem ă  privind 

interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabil ă , vor fi deduse spre 
soluţ ionare instan ţ elor judeekore ş ti competente. 

Prezentul Statut a fast semnat in 8 exemplare origincde astazi, data autentificdrii sale de ccitre 
secretarul general al judejului lalomitct. 

ASOCIATII 

JUDETUL IALOMITA 
PREŞ EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

MARIAN PAVEL 

MUNICIPIUL SLOBOZIA, 
PRIMAR 

DRAGOŞ  SOARE 

COMUNA CIULNITA, 	 COMUNA MĂ RCULE Ş TI, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

STELICĂ  GHEORGHE 	 SORIN ROMEO CIRIBLAN 
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COMUNA GRIVITA, 	 COMUNA SCÂNTEIA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

VASILE STROE 	 GEORGETA ILIE 

COMUNA COSAMBE Ş TI 	 COMUNA ADANCATA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

BOGDAN POPESCU 	 IONEL VALENTIN BARBU 

COMUNA ALBE$TI, 	 COMUNA CIOCARLIA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

EMIL JUGĂ NARU 	 EUGEN VOICILĂ  

COMUNA COCORA, 	 COMUNA GHEORGHE DOJA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

SORIN DĂ NUT LEFTER 	 ION CURELEA 

COMUNA GHEORGHE LAZAR 	 COMUNA GIURGENI, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

ELENA GABRIELA ZAHARIA 	 VALERE DINU 

COMUNA MUNTENI BUZAU 	 COMUNA MAIA, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

FLORIN STAN 	 SORIN NICULAE 

COMUNA OGRADA 	 COMUNA PERIETI, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

LILIAN BADEA 	 GHEORGHE MARIAN MUSTĂ TEA 

COMUNA RXDULETI 	 COMUNA VALEA MACRI Ş ULUI, 
PRIMAR 	 PRIMAR 

CONSTANTIN MICU 	 MIHAIL BOBE Ş  

COMUNA GURA IALOMITEI 	 COMUNA MILO Ş E$TI 
PRIMAR 	 PRIMAR 

NICU BISERICĂ 	 DUMITRU TRIFU 
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COMUNA SĂ RAŢ ENI 	 COMUNA TRAIAN 
PRIMAR 	 PRIMAR 

EUGEN TOCILEANU 	 FĂ NEL NĂ STASE 

COMUNA CIOCHINA 	 COMUNA BORĂ NESTI 
PRIMAR 	 PRIMAR 

VASILE CĂ MPULUNGEANU 	 IONUŢ  GRECEA 

COMUNA BUESTI 	 COMUNA BUCU 
PRIMAR 	 PRI1VIAR 

NICOLAE MIHĂ ILĂ 	 ION DRĂ GUSIN 

COMUNA VALEA CIORII 
PRIMAR 

STEFAN IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind asocierea Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele 

unită ti administrativ teritoriale îu vederea particip ă rii acestora, în calitate de membri asociati cu 
drepturi depline, la patrimoniul asociatiei ş i modificarea, completarea si actualizarea statutului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilită ti publice pentru serviciul de alimentare CU ap ă  si 
canalizare "ADI PERIURBANA SLOBOZIA" 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean ialomiga 
aprobarea asocierii Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unit ă ti administrativ 
teritoriale in vederea particip ă rii acestora, in calitate de membri asociati cu drepturi depline, la patrimoniul 
asociaţ iei i modificarea, completarea ş i actualizarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  de 
utilit ă ti publice pentru serviciul de alimentare Cu ap ă  ş i canalizare "ADI PERIURBAN Ă  SLOBOZIA". 

Asociatia a fost inffintat ă  in anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia cu localit ă tile Ciulnita, 
Cosă mbeş ti, Grivita, M ă rcule ş ti i Scanteia, Astfel cum rezult ă  ş i din Statutul Asociatiei, aceasta a fost 
constituit ă  in scopul infiint ă rii, organiz ă rii, reglement ă rii, finant ă rii exploat ă rii, monitoriz ă rii i gestion ă rii in 
comun a serviciului de alirnentare cu ap ă  i canalizare pe raza de competen ţă  a unită flor administrativ 
teritoriale membre. in acest sens, la data de 16.04.2014, in conditiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
conaunitare de utilit ă ti publice, republicat ă , Cu moditic ă rile i complet ă rile ulterioare, Asociatia a delegat 
care operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de ap ă  ş i canalizare din fiecare localitate 
component ă  a Asociatiei. 

In conformitate cu atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean in domeniul 
serviciilor conaunitare de utilitate public ă  de interes judetean, acesta are obligatia de a sprijini autorit ă tile 
publice locale in fumizarea care cet ă teni a serviciilor de utilitate public ă , inclusiv cele de ap ă  i canalizare. 
In acest context legislativ, Judetul Ialomi ţ a a aderat la patrimoniul Asociatiei prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a nr. 103/11.06.2021. 

Prin aderarea Judetului lalomita la Asociatie se urm ă re ş te imbun ă tă tirea calif* ş i accesului la 
infrastructura de ap ă /canalizare, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu ap ă  ş i canalizare in toate zonele 
rurale din jude ţul lalomita care, in prezent, nu beneficiaz ă  de aceste servicii. De asemenea, trebuie avut in 
vedere i faptul c ă  investitiile din acest domeniu sunt considerabile, astfel încât , accesarea fondurilor 
europene reprezintă  un element cheie pentru trecerea de la un num ă r mare de fumizori de servicii de o 
calitate sc ă zut ă  la un numă r limitat de operatori putemici, capabili s ă  fumizeze servicii durabile la tarife 
acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investitii ş i dezvoltarea ulterioar ă  a sistemelor de ap ă  

canalizare. Autorit ăgile publiee locale din judet care gestioneaz ă  direct aceste servicii au inteles faptul c ă  
doar un operator regional, prin interrnediul unei Asociatii de dezvoltare intercomunitar ă , are capacitatea 
financiar ă  i administrativ ă  de a putea accesa ş i gestiona fonduri europene nerambursabile in vederea 
moderniz ă rii serviciilor publice de ap ă  i canalizare. 

In aceste condign, 3 unit ă ti administrativ-teritoriale ş i-au manifestat intentia de a adera la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilită f publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i canalizare "ADI 
PERIURBANĂ  SLOBOZIA", prin participarea la patrimoniul aeesteia in calitate de asociati Cu drepturi 
depline. 



Prin proiectul de hot ă ră re, in acord cu prevederile Codului administrativ, se supune aprob ă rii 
asocierea .Tude ţ ului Ialomi ţ a cu cele 3 unit ăţ i administrativ-teritoriale, imputemicirea Pre ş edintelui 
Consiliului Judeţ ean IaLomita s ă  voteze "pentru" la propunerea de participare a unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale prev ă zute in anexa Dr. I la patrimoniul Asociaţ iei ş i la propunerea de modificare i completare a 
Statutului Asocia ţ iei, precum i s ă  semneze Statutul, actualizat, 

De asemenea, se propune aprobarea modific ă rii ş i complet ă rii Statutului Asocia ţ iei, acestea fund 
detaliate in raportul compartimentului de specialitate. 

Constat ă nd c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in proiect. 

Telmoredactat, 
Novac Ramona 
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RAPORT 

la proiectul de hotă ră re privind asocierea Unit ă tii Achninistrativ Teritoriale Judetul Ialomita 
cu unele unită ti teritoriale in vederea particip ă rii acestora,  îu  calitate de membri asociati cu 

drepturi depline, la patrimoniul asociatiei si modioficarea ,completarea si actualizarea 
statutului Asociatlei de Dezvoltare Intercomunitară  de utilit ă ti publice pentru serviciul de 

alimentare cu ap ă  si canalizare "ADI PERTURBANA SLOBOZIA" 

Proieetul de hot ă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita propane aprobarea 
asocierii Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu uncle unit ă ti adrninistrativ teritoriale 
in vederea particip ă rii acestora la patrimonial asocia ţ iei, in calitate de membri asocia ţ i cu drepturi 
depline ş i completarea/actualizarea Statutului Asocia ţ iei de Dezvoltare intercomunitar ă  de utilităţ i 
publiee pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i canalizare "ADI PERIURBANA SLOBOZIA". 

Asociatia a fost infiin ţ ată  in anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia cu localit ăţ ile 
Ciulnita, Cosambesti, Grivita, M ă rculesti ş i Scânteia. Jude ţ ul Ialomi ţ a a devenit membru cu cirepturi 
depline in eadrul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "AD' PERIURBANA SLOBOZIA" In 
cursul anului 2021. Astfel cum rezult ă  ş i din Statutul Asociatiei, aceasta a fost constituit ă  în scopul 

organiz ă rii, reglement ă rii, fmanţă rii exploat ă rii, monitoriz ă rii  i gestionă rii In corium a 
serviciului de oilmen-tare Cu ap ă  i canalizare pe raza de compete* a unit ăţ ilor administrativ 
teritoriale membre. in acest sens, la data de 16.04.2014, In conditiile Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile eomunitare de utilit ăţ i publice, republicat ă , Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
Asocia ţ ia a clelegat care operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de ap ă  i canalizare 
din fiecare localitate component ă . a Asociatiei, 

În conforrnitate cu. atributiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judetean In 
domeniul serviciilor comunitare de utilitate public ă  de interes jude ţ ean, acesta are obligatia de a 
sprijini autorită tile publice locale in furnizarea care cet ăţ eni a serviciilor utilitate public ă , inclusiv 
cele de ap ă  si canalizare. Tn acest context legislativ, Jude ţ ul lalomita a aderat la patrimoniul 
Asociatiei win Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 103/11.06.2021. Conform prevederilor 
statutare, cotizatia anual ă  a Judeţ ului Ialomi ţ a a fast aprobat ă  la un nivel de 400 mii lei, iar pentru 
ceilalţ i membri suma de 4,885 lei per locuitor. 

Un num ă r de 3 localit ă ti din judeţ ul lalomita i-au manifestat inten ţ ia de a adera la Asocia ţ ia 
dc Dezvoltare Intercomunitar ă  de utilităţ i publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  si canalizare 
"ADI PERIURBANA SLOBOZIA", prin participarea cu suma de 200 lei fiecare la patrimonial 
acesteia in calitate de asociati cu drepturi depline. Noile unit ăţ i administrativ teritoriale sunt 
urmă toarele comune: Buesti, Bucu , Valea Ciorii. 



În acord cu scopul ş i obiectivele Asociatiei, inclusiv ale operatorului regional c ă ruia i-a fost 
delegat serviciul de ap ă  ş i canalizare, Jude ţ ul Ialomi ţ a are ca principal obiectiv imbun ă tă tirea 
calit ăţ ii ş i accesului la infrastructura de ap ă /canalizare în toate zonele rurale din jude ţul Ialomiţ a 
care, in prezent, nu beneficiaz ă  de aceste servicii. 

Prin proiectul de hotă rdre se supune aprob ă rii asocierea Judetului Ialomita cu cele 3 unit ăf 
administrativ-teritoriale, precum ş i completarealactualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  de utilită ti publice pentru serviciul de alimentare cu ap ă  i canalizare "ADI 
PERIURBANA SLOB OZIA". Statutul asocia ţ iei se rnodific ă  la art.5,alin.1 ,astfel : 

d) Sa finanteze si sa implementeze programe de interes comunitare direct de catre ADI 
Periurbana Slobozia sau prin intermediul publicului larg, persoane fizice si juridice, asociatii ale 
locatarilor si proprietarilor de imobile in scopul imbunatatirii calitatii serviciile prestate, cresterea 
gradului de satisfactie a consumatorilor, protectia mcdiului, prevenirea daunelor provocate de 
accidente, deteriorari ale retelelor, prevenirea contaminarii apei livrate catre consumatori, 
avertizarea timpurie si pregatirea interventiei Operatorului in cazul unor posibile incidente legate de 
furnizarea serviciilor de apa si canalizare care ar putea sa afecteze sanatatea si conditiile de viata ale 
cetatenilor din aria de operare. 

e) Sa finanteze Si sa implementeze programe direct de catre ADI Periurbana Slobozia 
sau prin intermediul publicului larg, persoane fizice si juridice, asociatii ale locatarilor si 
proprietarilor de imobile in scopul cresterii gradului de constientizare a cetatenilor din toate 
categoriile de varsta asupra importantei utilizarii sustenabi le a resurselor de apa, a sistemelor de 
canalizare si epurare. ADI Periurbana Slobozia va putea derula programe care sa creasca gradul de 
informare si incredere al cetatenilor iu serviciile derulate in aria de operare, sa consolideze imaginea 
pozitiva a Operatorului si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, sa stimuleze o atitudine 
participativa a cetatenilor Si o cooperare in domenii care implica utilizarea resurselor de apa — spre 
exemplu amenaj are peisagistica, petrecerea timpului liber, etc. 

ADI Periurbana va derula actiunii menite sa creasca capacitatea instituionala proprie 
si nivelal de informare si instruire al membrilor sai precum si a altor persoane din alte institutii, 
reprezentanti ai comunitatii, mass-media, etc care ar putea fi interesate de domeniul gestiunii 
serviciuiui de furnizare apa si canalizare. 

De asemenea se completeaz ă  cu litera o) la art. 5, aim. 1 cc are urm ă torul cuprins: 
o) Finantarea si implementarea programelor care corespund indeplinirii obiectivelor 

Asociati ei 
intrucat proiectul de hotă rdre indepline ş te condiţ ille de legalitate ş i oportunitate, propunem 

Consiliului Judetean Ialornita adoptarea lui in forma ş i continutul prezentat. 

Compartimentul Coordonare Sociediti Servicii ş i Institutii Publice Subordonate 

Consilier, 
Roman Diana Elena 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

