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PROIECTE DE HOTĂ RARE 
privind asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale Judetul laloinita  en  Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitarei ECOO 2009 in vederea reaĺiză rii  in comun a proiectului "Extindere cokctare 

separate"' a deş eurilor inunicipale" 

Consiliul Judefean lalomiţ a, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.3344,1,1042-E7,84 /2.2022 al Presedintelui Consiliului Judeţ ean 

Ialomiţ a, 
Examinand;  
- Raportul de specialitate nr. 33q31414.2.6  .2022 al Direcţ iei Investitii ş i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei juridice, de discipliner, drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilitaţ i; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajctrea teritoriului, 

dezvoltare regionalei, pro tecţ ia mediului ş i turisnt, 
- Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei economico-financiare ş i agriculturcr, 
In conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 cdin. (1) lit. e) ş i al/n. (7) lit, a) din Ordonanta de Urge*" a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  en modificcrrile ş i completerrile ulterioare; 
- prevederile  pen tru a_probarea Ghidului Solicitantului — condiţ ii specifice de accesare a 

fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor, Axa Prioritarci 3 
Dezvoltarea inftastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
(OS) 3.1 Reducerea numeirului depozitelor neconforme cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare 
a deseurilor in Romania, Programul Operaţ ionctl Infrastructura Mare 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitcrti publice, republicatcr, cu 
modificeirile completdrile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitcrtilor, republicater, cu 
modificerrile ş i completeirile ulterioare; 

- prevederile 0.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificerrile  i completarile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele pub/ice locale, en modificcirile si completdrile 
ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modi ficarile l completirrile ulterioare, 

HO  T4R Ă sS'  TE:  

Art. 1 Se aprobcr asocierect Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitarer ECOO 2009 in vederea realizarii în comun a proiectului "Extindere 
colectare separatcr a daş eurilor municipale". 

Art, 2 Se aprober Doeumentul de pozitie in vederea realizeirii in comun a proiectului "Extindere 
colectare separata a deseurilor municipale", prevazut in anexa nr. I care face parte integrantei din 
prezenta hotarare. 

Art, 3 Se aprobcr Contractul de asociere pentru realizarea obiectivului de invest//ii mentionat la 
articolul 1, prevcrzut în anexa nr, 2 care face parte integranter din prezenta hoteirare. 
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Art. 4 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude lean Ialomiţ a sei 
sernneze Doeumentul de pozi ţ ie i Contractul de asociere pentru pro iectul "Extindere colectare separatil 
a deseurilor municipale". 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotc-irdre se comunicd, spre 
dueere la Mdeplinire, direcţ iilor de specialitate din cadrul Consiliului Juderean Ialomiţ a si, spre „stiintei, 
Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009 si Institutiei Prefectului — Judeţul Ialomita, 
unwind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE5EDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd./Oc. 
RC 
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Anexa 1 

DOCUMENT DE POZITIE 
Proiectul „Extindere colectare separata a deseurilor municipale" 

JUDETUL IALOMITA 

Partile semnatare ale Doeumentului de Pozitie 

1. Judetul Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomi ţ a, cu sediul social in Slobozia, Pia ţ a 
Revoluţ iei nr.1, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de Pre ş edinte al Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita, legal imputernicit  în  acest scop; 

2/Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fete ş ti cu sediul in Municiplul 

Fete ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Lauren ţ iu onchereche, in calitate de primar 
legal imputemicit; 

3. Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia cu sediul in Municipiul 
Slobozia, judetul Ialomia, reprezentat ă  de domnul Soare Drago ş , in calitate de primar legal 
imputernicit; 

4. Ora ş ul Amara, prin Consiliul Local Orăş enesc Amara cu sediul in Oraş ul Amara, judetul 
Ialomita, reprezentat ă  de domnul Sandu Sorin-Alin, in calitate de primar legal imputernicit 

5. Ora ş ul C ă zâne ş ti, prin Consiliul Local Orăş enesc C ă ză ne ş ti  cu  sediu in Oraş ul C ă ză ne ş ti, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Stelian Traia.n  în  ealitate de primar, legal imputemicit; 

6. Ora ş ul Fierbinti Wag, prin Consiliul Local al Oraş ului Fierbinti Targ cu sediul in Oraş ul 
Fierbinţ i Tă rg, judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de domnul Iusein Iuksel, in calitate de primar legal 
imputernicit; 

7. Ora ş ul Ţ iindArei, prin Consiliul Local al Ora ş ului Tă ndă rei,  cu  sediul  în  Oraş ul Tă ndă rei, 
strada Bucure ş ti, nr. 190, judetul Ialomita, reprezentat de Roman George Cristian, in calitate de 
Primar, legal imputemicit; 

8. Comuna Adfincata, prin Consiliul Local al comunei Adancata cu sediul in comuna 
Adă neata, judetul Jalomila, reprezentat ă  de domnul Barbu Ionel Valentin, in ealitate de primar 
legal imputernieit; 

9. Comuna Albe ş ti, prin Consiliul Local al comunei Albe ş ti cu sediul in comuna Albe ş ti, 
judetul lalomita, reprezentat ă  de domnul Jugă naru Emil, in calitate de primar legal imputemieit; 

10. Comuna Armaş eş ti, prin Consiliul Local al comunei Arm ăş e ş ti cu sediul in con-mna 
Armăş e ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Carpen Marius, in calitate de primar legal 
imputernicit; 



11. Comuna Alexeni, prin Consiliul Local al Cornunei Alexeni Cu  sediu  în Comma Alexeni, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Crelu Ion, in ealitate de primar, legal imputemicit; 

12. Comuna AncirA ş e ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Andr ă se ş ti cu sediu in Comuna 
Andră sesti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Vasile Adrian, in calitate de primar, legal 
imputernicit; 

13. Comuna Axintele, prin Consiliul Local al comunel Axintele cu sediul in comuna Axintele, 
judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de domnul Grigore Tudor, in calitate de primar legal imputernicit; 

14. Comuna B ă rbule ş ti, prin Consiliul Local al Comunel B ă rbule ş ti  on sediu in Comuna 
B ă rbulesti, judetul Ialomila, reprezentat ă  de Lip Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit; 

15. Comuna B ă rcâne ş ti, prin Consiliul Local al comunei B ă re ă nesti Cu  sediul in comuna 
B ă reă nesti, judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de domnul Radu Nicolae, in calitate de primar legal 
imputernicit; 

16. Comuna Bue ş ti, prin Consiliul Local al comunei Bue ş ti cu sediul in comuna Bue ş ti, judetul 
reprezentat ă  de domnul Mihă llă  Nicolae,  în  calitate de primal: legal imputernicit; 

17. Comuna Bordu ş ani, prin Consiliul Local al comunei Bordusani cu sediul in comuna 
Bordusani, judetul. Ialornita, reprezentat ă  de domnul Marin Vasile Bobocel,  In  calitate de 
primar legal imputemicit ; 

18. Comuna Balaeiu, prin Consiliul Local al Comunei Balaciu cu sediu in Comuna Balaciu, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Mihu Comel, in calitate de primar, legal imputernicit ; 

19. Comuna Bum, prin Consiliul Local al Comunei Bucu cu sediu in Comuna Bucu, judetul 
Ialomita, reprezentat ă  de Dră gusin Ion, in calitate de primar, legal imputemicit ; 

20. Comuna Boră ne ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Boră ne ş ti  cu  sediu in Comuna 
Boră nesti, judetul Ialornita, reprezentat ă  de Grecea Ionut, in calitate de primar, legal 
imputernicit ; 

21. Comuna Ciulni ţ a , prin Consiliul Local al comunei Clulnita cu sediul  în  comuna Ciulnita, 
judetul Ialonalta, reprezentat ă  de domnul Gheorglie Stella., în  calitate de primar legal 
imputernielt; 

22. Comuna Cioefirlia, prin Consiliul Local al eomunei Ciocarlia cu sediul in cornuna 
judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de domnul Voicilă  Eugen, in calitate de primar legal 

imputemicit; 

23. Comuna Colelia, prin Consiliul Local al comunel Colelia cu sediul in comuna Colelia, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Niţă  Nichita, in calitate de priniar legal imputemicit; 

24. Comuna Co ş ereni, prin Consiliul Local al comunei Cosereni cu sediul in comuna Cosereni, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Tudorache Lucian, in calitate de primal- legal 
imputernicit; 



25. Comuna Ciochina, prin Consiliul Local al Comunei Ciochina Cu  sediu in Comuna 
Ciochina, judetul Ialonii ţ a. reprezentat ă  de Campulungeanu Vasile, in calitate de primar, legal 
imputemicit; 

26. Comuna Cocora, prin Consiliul Local al Comunei Cocora  CU  sediu in Comuna Cocora, 
judetul Ialornita, reprezentat ă  de Later Sorin-Danut in calitate de primar, legal linputernicit; 

27. Comuna Cos ă mbe0i, prin Consiliul Local al Comunei Cosambe ş ti cu sediu in Cornuna 
Cosambe ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Popescu Bogdan, in calitate de primar, legal 
imputernicit; 

28. Comuna Dridu, prin Consiliul Local al comunei Dridu cu sediul in cornuna Dridu, judetul 
Ialomita, reprezentat ă  de domnul Lucian Dumitru, in calitate de primar legal imputernicit; 

29. Comuna Dră goe ş ti, prin Consiliul Local al comunei Dr ă goe ş ti Cu  sediul in comuna 
Dr ă goe ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Gheorghe Mihail, in calitate de prirnar legal 
imputernicit; 

30. Comuna F ă că eni, prin Consiliul Local al comunei Fă că eni cu sediul in comuna F ă că eni, 
judetul Ialomi ţ a, reprezentatO de doamna Row Nuti, in calitate de primar legal imputernicit; 

31. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni cu sediul in comuna Giurgeni 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Dinu Valera, in calitate de primal, legal imputemicit; 

32. Comuna Gheorghe Laz ă r, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Laz ă r, cu sediul  in  
comuna Gheorghe Laz ă r, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Zaharia Elena - Gabriela, in calitate 
de primar legal imputernicit; 

33. Comuna Grindu, prin Consiliul Local al comunei Grindu, cu sediul in comuna Grindu, 
judetul Ialomita, reprezentatd de Trimbiluş u Marian, in calitate de primal legal imputemicit; 

34. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, cu sediul in 
comuna Gheorghe Doja, judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de Curelea Ion, in calitate de primar 
legal imputernicit; 

35. Comuna Garbovi, prin Consiliul Local al Comunei Garbovi cu sediu in Comuna Munteni 
Garbovi, judetul Ialornita, reprezentat ă  de Papa Vasile,  în  calitate de primar, legal imputemicit; 

36. Comuna Gura ialomitei, prin Consiliul Local al Comunei Gura Ialomitei cu sediu in 
Comuna Gura Ialomi ţ ei, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Biseric ă  Nicu, in calitate de primar, 
legal imputernicit; 

37. Comuna Grivita, prin Consiliul Local al Comunei Grivita Cu  sediu in Cornuna Grivita, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Stroe Vasile, in calitate de primar, legal imputernicit; 

38. Comuna Ion Roată , prin Consiliul Local al Comunei Ion Roată  cu sediu in Cornuna Ion 
Roată , judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de Cazacu Marinic ă , in calitate de primar, legal 
Imputernicit; 



39. Comuna Jilavelc, prin Consiliul Local al comunei Jilavele cu sediul in comuna 
• judetul Ialorni ţ a, reprezentat ă  de domnul Brutaru Marius Petre, în calitate de primar legal 
imputemicit; 

40. Comuna Mihail Kog ă lniceanu, prin Consiliul Local al comunei Mihail Kog ă lniceanu cu 
sediul in comuna Mihai Kogă lniceanu, judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de Barbu Mih ă ită , in 
calitate de primar, legal imputernicit; 

41. Comuna Movila, prin Consiliul Local al comunei Movila cu sediul in comuna Movila, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Mihai Valeriu, in calitate de primar legal imputernicit; 

42. Comuna Mă rcule ş ti, prin Consiliul Local al cotnurtei M ă rcule ş ti cu sediul in comuna 
Mă rcule ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Ciriblan Sorin Romeo, in calitate de primal legal 
imputernicit; 

43. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local al comunei Moldoveni cu sediul in comuna 
Moldoveni, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Dumitru Victor Alexandru, in calitate de 
primar legal imputernicit; 

44. Comuna Maim, prin Consiliul Local al comunei Maia cu sediul in comuna Maia, jude ţ ul 
Ialomita, reprezentat ă  de domnul Nicolae Sorin, in calitate de primar legal imputernicit; 

45. Comuna Movilita, prin Consiliul Local al comunei M ă reule ş ti cu sediul in comuna 
Moviliţ a, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Goga Joan, în calitate de primar legal 
imputernicit; 

46. Comuna Munteni Buz ă u, prin Consiliul Local al Comunei Munteni Buzau cu sediu in 
Comuna Munteni Buz ă u judetul Ialomiu, reprezentat ă  de Stan Florin, in calitate de primar, 
legal imputernicit; 

47. Comuna Manasia, prin Consiliul Local al Comunei Manasia cu sediu in Comuna Manasia, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Veihemer Alexandru, in calitate de primar, legal imputernicit; 

48. Comuna Milo ş e ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Milo ş e ş ti cu sediu in Comma 
Milose ş ti, judetul Ialomia, reprezentat ă  de Trifu Dumitru, in calitate de primar, legal 
imputemicit; 

49. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda cu sediul in comuna Ograda 
judetul Ialomi ţ a, reprezentat ă  de Badea Lilian, in calitatea de Primar, legal imputemicit; 

50. Comuna Platone ş ti, prin Consiliul Local al Comunei Platone ş ti cu sediul în Comuna 
Platone ş ti, judetul Ialomiţ a, reprezentat ă  de Negraru Flannel, în calitate de primar, legal 
imputernicit; 

51. Comuna Perieti, prin Consiliul Local al Comunei Perieti en sediu in Comma Perie ţ i, 
judetul lalomita, reprezentat ă  de Mustă tea Gheorgbe Marian, in calitate de prirnar, legal 
imputernicit; 



52. Comuna Reviga, prin Consiliul Local al Comunei Reviga cu sediu  în  Con-iuna Reviga, 
jude-tul Ialomita, reprezentat ă  de Barbu Niţ u,  in calitate de prima", legal imputernicit; 

53. Comuna R ă dule ş ti, prin Consiliul Local al comunei Ră dule ş ti cu sediul in comuna 
Ră dule ş ti, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Micu Constantin, in calitate de primal legal 
imputernicit; 

54. Comuna Ro ş iori, prin Consiliul Local al comunei Ro ş iori cu sediul in comuna Ro ş iori, 
judetul Ialorni ţ a, reprezentat ă  de domnul Angliel Ion, in calitate de primar legal imputernicit; 

55. Comuna S ă veni, prin consiliul Local al Comtmei S ă veni cu sediul  în  comuna S ă veni, 
judctul Ialomita, reprezentat ă  de Dră goi Daniela Mariana, in calitate de primar, legal 
imputernicit; 

56. Comuna Suli ţ i , prin Consiliul Local al Comunel Suditi cu sediul in Comuna Sudi ţ i,judeţ ul 
reprezentat ă  de Ş incan Vasile, in calitate de primal, legal imputernicit; 

57. Comuna Sine ş ti, prin Consiliul Local al comunei Sine ş ti Cu  sediul in comuna Sine ş ti, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Ion Marian, in calitate de primar legal imputernicit; 

58. Comuna Sră ntu Gheorghe, prin Consiliul Local al Comunei Sfantu Glieorghe Cu  sediu in 
Comuna Sfântu Gheorghe, judetul Jalomila, reprezentat ă  de Teculescu Petru - M ă dă lin, in 
calitate de primar, legal imputernicit; 

59. Comuna S ă ră teni, prin Consiliul Local al Comunei S ă ră teni cu sediu in Comuna S ă răţ eni, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Tocileanu Eugen,  în  calitate de primar, legal imputernicit; 

60. Comuna Scânteia, prin Consiliul Local al Comunei Scânteia cu sediu in Comuna Scânteia, 
judetul ł alomiţ a, reprezentat ă  de Ille Georgeta, in calitate de primal., legal imputernicit; 

61. Comuna Stelnica, prin Consiliul Local al Comunei Stelnica cu sediu  în  Cornuna Stelnica, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Brate ş  Castel, in calitate de primar, legal imputernicit; 

62. Comuna S ă lcioara, prin Consiliul Local al Comunei S ă lcioara cu sediu in Comuna 
S ă lcioara, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Stoica Gabriel, in calitate de primar, legal 
imputernicit; 

63. Comuna Traian, prin Consiliul Local at Comunei Traian cu sediu in Comuna Traian 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Nă stase Panel, in calitate de primar, legal imputemicit; 

64. Comuna Valea M ă cri ş ului, prin Consiliul Local al comunei Valea M ă cri ş ului cu sediul in 
comuna Valea M ă cri ş ului, judetul Ialomita, reprezentat ă  de domnul Bobe ş  Mihail, in calitate 
de primar legal imputernicit; 

65. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ciorii cu secliu  în  Comuna 
Valea Ciorii, judetul Ialomita, reprezentat ă  de Ro ş u Mihaela, legal imputernicita; 

66. Comuna Vlă deni, prin Consiliul Local al Comunei Vlă deni cu sediu in Comuna Vlă deni, 
judetul Ialomita, reprezentat ă  de Dinu Marian, in calitate de primar, legal imputernicit; 



67. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 cu sedju in Tandarei, Strada 
Bueuresti nr. 190 jude ţul lalomila, reprezentat ă  de Pavel Marian, in calitate de Presedinte at 
Asociatiej 

Capitolul I. Scopul Asocierii/ Documentul de pozitie 

Art.l.Partile se angajeaza sa implementeze Proiectul „Extindere colectare separata a 
deseurilor municipale" (denumit in continuare "Proiectul"), sa respecte toate aspectele de 
ordin tehnic, financiar si institutional stabilite in vederea implementarii acestuia. Ulterior 
finalizarii Proiectului Partite se angajeaza sa opereze investitiile finantate prin integrarea 
in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurifor la nivelul judetului Ialomita.  

Art.2 Prin prezentul Document de Pozitie (denumit in continuare "Acordul") Partile stabilesc 
modul in care urmeaz ă  a fi implementat Proiectul. 

Art.3 P ă rtile s-au asocjat in cadrul "Asocia ţ iei de Dezvoltare Intereomunitara ECOO 2009" 
(A.D.I. ECOO 2009), in scopul gestionarii comune a deseurilor si pentru rezolvarea nevoilor 
identjficate in Planul Judetean de Gestjonare a Deseurilor. 

Art.4 Prin implementarea Proiectului Partile urmaresc sa contribui la urmatoarele objective de 
interes general: 

a) Dezvoltarii cadrului general propice gestion ă rii de ş eurilor la nivel judetului Ialomi ţ a cu 
efecte negative minime asupra mediului, optimizarea serviciilor oferite populatiei 
redueerea cantit ă tilor de de ş euri depozitate final; 

b) Imbunatatirea gestionarii activitatilor serviciului de salubrizare: coleutare, transport, 
prelucrare, tratare si depozitare a deseurilor municipale (denumite in continuare 
„Service); 

Capitolul II. Investitiile propuse prin Project 

Art.5 Investitiile propuse prin Project au in vedere extinderea colect ă rii separate a de ş eurilor 
rnunicipale in. judetul Ialomita si integrarea acestor investitij in Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in conformitate cu prevederile legislatiei 
nationale si cele ale Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor. 

Implementarea Proiectului presupune in principal realizarea urm ă toarelor investi ţ ii: 

a) Achizitionarea de pubele, containere, containere abroll, etc.; 
b) Achizitionarea vehiculelor destinate colect ă rii si transportului de ş eurilor. 

Lista detaliata a Investitiffor propuse prin Proiect este Anexa 1 la prezentul Acord. 

Capitolul III. Finantarea investitiilor 

Art.6 Partile intentioneaza sa implementeze Proiectul „Extindere colectare separata a 
deş eurilor municipale" prin operationalizarea unei finantari nerambursabile in cadrul 
Programului Operational Infrastructura Marc 2014-2020 (POIM) Axa Prioritarh 3 — 
Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3.1. 1?educerea numeirului depozitelor neconforme ş i cresterea gradului de 
pregatire pentru reciclare a deourilor in Romania, Actiunea A2- Proiecte noi 



integrate/individuale  in acord cu prevederite PNGD si planurilor judeten.e de gestionare a 
deseurilor adoptate in anul 2020 Si care sa fie complementare, dupa caz, investitiilor deja 
realizate, contribuind astfel La sustenabilitatea sistemelor de management integral in vederea 
conformarii cu prevederile directive/or aplicabile sectorului. 

Art.7 Consiliul Judetean Ialomita va suporta contributia eligibila minima a beneficiarului 
de 2%, precum si necesarul de finantare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor 
analizei cost-beneficiu, cheltuielile neeligibile ale Proiectului si TVA-ul (recuperabil). 

Planul Financiar al proiectului si principalii indicatori tehnico-economici Sc regasesc in 
Anexa 2 la prezentul Acord 

Capitolul IV Regimul juridic al bunurilor achizitionate prin proiect 

Art.8 (1) Bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului privind extinderea 
coleetarii separate a deseurilor municipale, repectiv achizitionarea de vehicule destinate 
colect ă rii ş i transportului de ş eurilor ş i recipiente pentru colectare separat ă  (pubele, containere, 
containere abroll, etc.), vor deveni parte a patrimoniului Judetului lalomita, conform Legii 
Serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta nr. 1312008. 

(2) Consiliul Judetean Ialomita va preda dupa caz catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009 respectiv eatre Unitatile Administrativ Teritoriale sau operatorii de 
salubrizare delegati in conclitiile legii, recipientele de colectare, vehiculele si containerele in vederea 
gestionarii aeestora; 

(3) Consiliul Judetcan, in calitate de proprietar al bunurilor achizitionate prin Project, este 
indreptatit sa primeasca o redeventa calculata in conformitate cu normele legale si uzantele din 
domeniu in eazul in care bunurile in totalitate sau in parte sunt date spre folosinta unui operator de 
salubrizare care actjoneaza ca entitate generatoare de profit. 

Capitolul V. Dele2area zestiunii serviciului de salubrizare la nivelul judetului 
Ialomita  

Art.9 Partile co-semnatare ale prezentului Document de Pozjtie sunt inforrnate si confirma 
conditiile in care este organizat Serviciul de salubrizare in Judetul Ialomita, cum s-a facut 
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare si care sunt in prezent elementele Sistemului 
de Management Integrat al Deseurilor — SMID: 

(1) Politica judetean ă  In domeniul gestion ă rii de ş eurilor in jude ţ ul Ialomita se subscrie 
politicii nationale in materie de prevenire a gener ă rii de ş eurilor ş i urmă reste reducerea 
consumului de resurse ş i aplicarea practic ă  a ierarhiei de ş eurilor, care, la randul ej, se 
subserie politicii europene. 

(2) Pe teritoriul judetului Ialomita, conform Planului Judetean de Gestionare a 
Deseurilor la nivelul anului 2019, rata de reciclare era de 18% (raportat numai la 
de ş eurile reciclabile generate) si de 8,9% (raportat la cantitatea totala de de ş euri 
municipale generata). Infrastructura de colectare necesita investitij multiple pentru 
dezvoltarea serviciului de salubrizare, atat pentru recjpientele de colectare separat ă  cat 
ş i pentru vehiculele de colectare ş i transport a de ş eurilor. 



(3) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009, responsabil ă  cu gestionarea 
serviciului de salubrizare in Judetul Ialomita, s-a extins hate anii 2021- 2022 de la 9 la 
66 U.A.T. membre. 

(4) Din eele 66 U.A.T. membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009, 
un numar de 58 U.A.T.-uri au mandatat A.D.I. ECOO 2009 sa exercite in numele 
Consiliilor locale dreptul de a delega, in conditiile Legii, serviciul public de salubrizare. 

(5) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009 a delegat prin atribuire directa 
serviciul de colectare si transport al de ş eurilor municipale solide catre SC ADI ECOO 
2009 SRL pentru 58 de U.A.T.-uri aflate in componenta Asociatiei. 

(6) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 a incheiat Contractul de Delegare 
prin incredintare directa, a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare si 
transport a deseurilor municipale solide in judetul Ialomita nr. 14710.03.2022, pentru o 
perioada de 5(cinci) ani cu operatorul SC ADI ECOO 2009 SRI, aprobat anterior prin 
hotarari ale Consiliilor locale membre. Dupa expirarea termenului de 5 ani se va 
proceda la derularea unei noi proceduri de atribuire a delegarii serviciului in conditiile 
Legii 51/2006. 

(7) Contractul de delegare a gestiunii incheiat de Asociatici dc Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009 cu operatorul SC AD! ECOO 2009 SRL cuprinde 
to ate clauzele obligatorii conform Legii nr. 5172006 a serviciilor comunitaxe a 
utilitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cele prevazute 
la art. 30 alin. (7) din aceasta lege: 
a) denumirea p ă rtilor contractante; 
b) obiectul contractului; 
c) durata contractului; 
d) drepturile ş i obligaii1e &Vor contractante; 
e) programul lucr ă rilor de investitii pentm modemiz ă ri, reabilit ăxi, dezvolt ă ri de 
capacită ti, obiective noi ş i al lucr ă rilor de intretinere, reparatii curente, reparatii 
planificate, renov ă ri, atdt fizic, cdt ş i valoric; 

sarcinile ş i responsabilit ă tile p ă rtilor cu privire la programele de investitii, la 
programele de reabilit ă xi, reparatii ş i renov ă ri, precum ş i la conditiile de finantare a 
acestora; 
g) indicatorii de performanfa privind calitatea ş i cantitatea serviciului, stabiliti prin 
caietul de sarcini ş i regulamentul serviciului, ş i modul de evaluare ş i cuantificare a 
acestora, conditil ş i garantii; 
h) tarifele practicate ş i procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; 
i) modul de tarifare ş i incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 
j) nivelul redeventei sau al altor obliga ţ ii, după  caz; 
k) ră spunderea contractual ă ; 
1) forta major ă ; 
m) conditii de redefinixe a clauzelor contractuale; 
n) conditii de restituire sau repartitie, dup ă  caz, a bunurilor, la incetarea, din once cauz ă , 
a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; 
o) mentinerea echilibrului contractual; 
p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 
q) administratea patrimoniului public ş i privat preluat; 
r) structura fortei de muncă  ş i protectia social ă  a acesteia; 
s) alte clauze convenite de pă rti, dupd caz. 

(8) Urmatorii membri - Municipiul Fetesti, Orasele Amara si Fierbinti-Targ, comunele 
Stelnica, Barbulesti, Ciulnita si Colelia se afla sub contracte incheiate Cu alti operatori 
situ isi mentin organizarea actuala a gestiunii activitatilor serviciflor de salubrizare si 



respecta fluxul deseurilor, conform legislatiei in vigoare si conform dispozitiilor 
Planului Judetean de Gestionare a De ş eurilor. 

(9) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 urrnareste respectarea conditiilor 
Legii 51/2006 si ale Legii 101/2006 atat de catre operatorul SC ADI ECOO 2009 SRL 
catre care a delegat serviciul de eolectare si transport pentru 58 de localitati merribre 
asociate in ADI cat si de catre ceilalti operatori si Unitati Administrativ Teritoriale care 
isi mentin organizarea individuala a gestiunii activitatilor serviciului de salubrizare. 

(10) Regularnentul serviciului public de salubrizare este obligatoriu pentru toate 
U.A.T. membre ale ADI ECOO 2009 Si euprinde activitatile de care e responsabil 
operatorii serviciului de salubrizare. 

(11) Toate U.A.T. membre ale ADI ECOO 2009 si toti operatorii care functioneaza 
pe teritoriul administrativ al judetului Ialomita sunt obligati sa respecte prevederile 
Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor (1)JGD) care urmareste imbunatatirea 
functionarii Sistemului de Management Integrat al Deseurilor, fluxul deseurilor, 
indicatorii de performanta si alte prevederi esentiale pentru atingerea obiectivelor si 
tintelor prevazute in PJGD. 

(12) Toate Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor fi 
completate, dupa caz, in situatia in care vor exista prevederi legate ce nu se regasesc in 
contract sau in Regulamentele de Organizare si functionare a operatorilor, cu 
urmatoarele elemente prevazute de Decizia Comisiei Europene din 
20.12.2022(2012/21/UE), pentru respectarea regulilor din materia ajutorului de stat: 
a) continutul si durata obligatiilor de serviciu public; 
b) aria de prestare a activitatilor serviciului public a care gestiune a fast incredintata; 
c) natura drepturilor exclusive sari speciale acordate operatorului; 
d) descrierea mecanismului de compensare si a parametrilor aplicati pentru calcul, 
control si reexaminarea compensatiei; 
e) modalitatile de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor 
supracompensatii. 

Capitolul VI. Operarea investitiilor realizate prin project 
Art.10 Partile co-semnatare ale prezentului Document de Pozitie eonfirma modalitatea in care 
este organizata la aeest moment aetivitatea de gestionare a deseurilor  municipale in judetul 
Ialomita: 

(1) Din punct de vedere al logisticii activitatea de coleetare a de ş eurilor municipale la 
nivelul jude ţ ului Ialomita este imp ă rţ ită  pe 5 zone, iar gestiunea de ş eurilor se face 
pe fiecare localitate deservit ă  ş i pe fiecare categoric de client (agen ţ i economici, 
instituţ ii public; popula ţ ie blocuri de locuin ţ e ş i case individuale). 

(2) Precolectarea se face in eco-pubele cu capacitatea de 120 L, 240 L, 260 L pentru 
clienţ ii de la case individuale i agen ţ ii economici rnici comercianţ i ş i 1100 L pentru 
restul clienţ ilor in funţ ie de cantitatea de de ş euri generat ă . Locul de precolectare 
este locuin ţ a individual ă , sediul punctului de lucru sau spa ţ iile special amenajate de 
autoritatea public ă  locală . 

(3) In acest moment coleetarea de ş eurilor municipale se face pe cloud frac ţ ii (frac ţ ia 
umedă  ş i frac ţ ia uscat ă ), conform graficului de colectare. Frac ţ ia uscat ă  colectat ă  
din toate cele cinci zone (de ş euri reciclabile) si este procesata în Sta ţ ia de sortare 
Tă ndă rei. Frac ţ ia umedă  colectat ă  din zona 1 este de asemenea procesata in Statia 
de sortare Tandarei iar cea colectat ă  din zona 2 este transportat ă  la Depozitul zonal 
conform din Slobozia, apatinand unei companii private. Pentru zonele 3 ş i 4, 
depozitarea frac ţ iei umede din deseurile inunicipale se realizeaz ă  in Staţ ia de 
Transfer din Orasui Urziceni, apartinand aceleiasi companii private, jar pentru zona 



5 este transportat ă  la Depozitul zonal conform din Slobozia. De ş eurile reciclabile 
sortate, dup ă  balotare sunt comercializate. De asemenea, frac ţ ia RDF este 
comercializat ă  în vederea valorific ă rii energetice, faz ă  incipient ă  în vederea 
utilizarii materiilor prime. 

(4) Asa cum a fost precizat anterior activitatea serviciului de sortare a de ş eurilor 
nepericuloase se desfasoara la Sta ţ ia de Sortare din zona de Sud a ora ş ului Ţă ndă rei 
si a fost finantata printr-un project  PHARE CES 2004. Statia apartine Ora ş ului 
Ţă ndă rei si deserve ş te la momentul actual, un numar de 58 de localit ăţ i, pană  la 
constuirea unor noi statii de sortare a de ş eurilor. 

(5) Vehiculele existente de colectare $i transport a de ş eurilor menajere colectate 
separat sunt insuficiente la nivelul iudetului Ialomita pentru desfasurarea in 
conditii normale a serviciului de salubrizare. Vehieulele stint suprasolicitate, 
au o vechime mai mare de 10 ani, norma de poluare inferioara EURO VI, 
avand multe ore de functionare, numAr mare de kilometri parent ...0 si 
consumuri man i de carburant, piese de schimb/piese pentru reparatii etc.  

(6) Pubelele si containerele utilizate sunt insuficiente, invechite si neadaptate 
vehiculelor de coleetare si transport a deseurilor menajere coleetate separat.  
In acest moment dotarea cu pubele si containere nu permite colectarea 
separata a deseurilor municipale, asa cum este prevazut in leaislatia nationala 
si in Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor. 

Art.11 Partile co-sen-matare ale prezentului Document de Pozitie stabilesc urmatoarele 
elemente pentru operarea investitiilor realizate in urma implementarii Proiectului: 

(1) Proiectul de investiţ ii vizează  cre ş terea nivelului tehnic de dotare al serviciului public 
de salubrizare la nivelul judetului Ialomita, prin achizi ţ ionarea unor active corporal; 
destinate s ă  modernizeze i s ă  dezvolte activitatea curenta de colectare, serviciul urmând 
să  se desfă soare cu tehnologie mai avansata ş i eficienta in scopul cre ş terii gradului de 
colectare selectiv ă  a de ş eurilor pe patru fractii, conform Planului Judetean de Gestionare 
a Deseurilor. 

(2) Partile se angajeaza sa opereze investitiile fmantate prin integrarea in cadrul Sistemului 
de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Ialomita. 

(3) Sc are in vedere faptul ca in cadrul Planului National de Gestionare a Deseurilor s-a 
stabilit c ă  la nivel national colectarea separat ă  a de ş eurilor menaj ere ş i similare se va 
realiza pe 5 frac ţ ii in mediul urban (hartie/carton, plastic/metal, sticl ă , biode ş euri 
de ş euri reziduale), respectiv 4 fracdi in mediul rural (hârtie/carton, plastic/metal, sticl ă  
ş i de ş euri reziduale). 

(4) Se ia act de faptul ea in eadrul Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor se 
analizeaz ă  fezabilitatea tehnic ă  a colect ă rii separate pe num ă rul de fractii stabilite la 
nivel national, separat pentru mediul urban ş i rural ş i, dac ă  va fi cazul, vor fi identific ate 
zonele in care west sistem nu poate fi implementat (ex. zone urbane cu densitate a 
populatiei foarte ridicat ă  ş i care prezint ă  problema spatiului foarte redus/inexistent 
pentru arnenajarea punctelor de colectare). 

(5) De asemenea, pentru fiecare categoric de de ş euri colectat ă  separat in parte 
(hârtie/earton, plastic/metal, sticl ă , reziduale ş i, dac ă  este cazul, biode ş euri) sistetnul de 
coleetare se va realiza „din poart ă  in poart ă " in zonele de case din mediul urban ş i 
mediul rural si in puncte de eolectare în zonele de blocuri, in mediul urban. 



(6) Analizand cele mentionate mai s -us, dotarile in urma investi ţ iilor Proiectulin la nivelul 
judeţ ului ralomi ţ a, vor fi utilizate pentru colectarea pe 4 fractii (hartie/carton, 
plastic/metal, sticl ă  i de ş euri reziduale), astfel: 
- in mediul rural colectarea se va realiza „din poarta in poarta"; 
- in mediul urban colectarea se va realiza „din poarta in poarta" in zonele de case si 

in punctele de colectare in zonele de blocuri; 
f- Tacţ ia de ş euri municipale reziduale va fi colectata  în eco-pubele de euloare neagra 
CU  capacitatea de 1201; 
frac ţ ia de ş euri din sticl ă  va fi colectata in eco-pubele de culoare verde cu capacitatea 
de 1201; 

- fractia de ş euri din hartie/carton va fi colectata in saci de plastic cu capacitatea de 
1201, ce vor fi fumizati locuitorilor din fiecare gospodarie, de eatre operatorul 
de salubrizare; 

- fractia deseuri din plastic/metal va fi colectata in saci de plastic cu capacitatea de 
1201, cc vor fi fumizati locuitorilor din fiecare gospodarie, de c ă tre operatorul de 
salubrizare. 

- sacii de plastic cu capacitatea de 1201 vor fi pusi la dispozitia locuitorilor de catre 
operatorul de salubrizare sunt materiale consumabile si nu vor face obiectul acestui 
proiect de investitii. 

- de la caz la caz, daea in anurnite gospod ă rii există  deja recipiente de colectare a 
de ş eurilor conforme, acestea vor fi  fob site pentru colectarea uneia din frac ţ iile 
hârtie/carton sau platic/metal, iar populatia va fi indrumata de catre personalul 
operatorului Serviciului. 

Capitolul VII. Meeanismul finaneiar de plata a servieiului (sistemul de 
taxe/tarit)  

Art.12 Operatorii au obligatia de a prezenta catre Asoeiatia de Dezvoltare Intercomunitara 
ECOO 2009, fundamentarea taxelor si tarifelor on de cate ori acestea vor suferi modificari, 
respectand legislatia in vigoare. 

Art.13 Pentru operatorul SC ADI ECOO 2009 SRL, catre care Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009 a delegat serviciul de gestiune a deseurilor, Planul anual propus 
pentru evolutia tarifelor si a taxei speciale a serviciului de salubrizare este urmatorul: 

Planul annual de evolutie a tarifului unic pe 
tona 

Tarif in lei pe ton a, fara TVA 

preturi constante U.M 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Fractie umeda urban 

Tarif pentru populatie lei/to 443,7 510,26 586,79 645,47 710,02 816,52 898,18 987,99 

Tarif agenti si institutii publiee lei/to 443,7 510,26 586,79 645,47 710,02 816,52 898,18 987,99 

Fractie umeda rural 

Tarif pentru populatie lei/to 443,7 510,26 586,79 645,47 710,02 816,52 898,18 987,99 

Tarif agenti si institutii publice lei/to 443,7 510,26 586,79 645,47 710,02 816,52 898,18 987,99 



Fractie uscata urban 

Tarif pentru populatie lei/to 318,64 366,44 421,40 463,54 509,90 586,38 645,02 709,52 

Tarif agenti  ti institutii publice lei/to 318,64 366,44 421,40 463,54 509,90 586,38 645,02 709,52 

Fractie uscata rural 

Tarif pentru populatie lei/to 318,64 366,44 421,40 463,54 509,90 586,38 645,02 709,52 

Taff agenti si institutii publice lei/to 318,64 366,44 421,40 463,54 509,90 586,38 645,02 709,52 

Planul de evolutie al tarifului 
de salubrizare pentru 
populatie, fara TVA 

Nivelul taxei (in termeni reaii) 

preturi constante 

U.M 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Taxa lunara urban, fractie 
urneda 

lei/pers/luna 8,4 9,66 11,11 12,22 13,44 15,46 17,00 18,70 

Taxa lunara rural, frattie umeda lei/pers/luna 6,72 7,73 8,89 9,78 10,75 12,37 13,60 14,96 

Taxa lunara urban, fractie 
uscata 

lei/pers/luna 1,68 1,93 2,22 2,44 2,69 3,09 3,40 3,74 

Taxa lunara rural, fractie uscata Iei/pers/luna 1,68 1,93 2,22 2,44 2,69 3,09 3,40 3,74 

Planui de evolutie a taxei 
speciale de salubrizare pentru 
populatie, fara TVA 

Nivelul taxei (in termeni reali) 

preturi constante 

UM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Taxa lunara urban, fractie 
umeda 

lei/pers/luna 8,4 9,66 11,11 12,22 13,44 15,46 17,00 18,70 

Taxa lunara rural, fractie umeda id/pars/tuna 6,72 7,73 8,89 9,78 10,75 12,37 13,60 14,96 

Taxa ltmara urban, fractie 
uscata 

lei/pers/luna 1,68 1,93 2,22 2,44 2,69 3,09 3,40 3,74 

Taxa lunara rural, fractie uscata lei/pers/luna 1,68 1,93 2,22 2,44 2,69 3,09 3,40 3,74 

Ajust ă rile in termini reali nu inelud infiatia in perioada dintre ajust ă rile tarifare ş i 
niei taxa pe valoare ad ă ugat ă . 
Strategia de tarifare presupune ajust ă ri ale tarifelor  în  fiecare an cel tdrziu la 1 
ianuarie atat cu inflatia cumulat ă  pc ultimul an, eat ş i in terrneni reali. 
Tariful la datele respective va fi calculat conform urmă toarei formic: 
Tarif n+i = Tarif nx(1 +an+1) x( 1+an+2) x.....x(l+an+i)x In+i 
Undc: 
Tarif n+i-tariful la data ri+i; 



Tarif n — tariful 
an+1, an+2— ajustă ri  în  terrneni reali .ale tarifului la datele n+1,- n+2 
an+i -ajust ă ri  în  termeni reali ale tarifului la data n+i 

aferent ă  ajust ă rii n+i care se calculeaz ă  conform urrn ă toarei formule: 
CPIx(l+INF) i  

CPI - eel mai recent Indice al preturilor disponibil; 
- IPI-indicele preturilor initial, de la luna Aprilie 2022; 

INF  — inflaţia pentru perioada de 12 'tun inainte de eel  mai recent Indice al preturilor 
disponibil; 

- m-nuinâ,rul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil  i data efectiv ă  
a noului tarif; 
Indicele Preturilor — Indicele Pre ţ urilor de Consum Total publicat lunar de 
Institutul National de Statistic ă . 

- Tarifele mai sus mentionate reprezint ă  o estimare a tarifelor minime necesare, 
ludnd in considerare evolutia ulterioar ă  a costurilor de operare. Aceste tarife pot 
suferi ajustă ri sau modific ă ri  în  functie de urm ă toarele elemente: 
• conditionalit ăţ ile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea 

finantă rii din fonduri europenesau de la b-ugetul de stat; 
• rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri; 
• impactul strategiilor viitoare de invesfitii, in conformitate cu Planul Judetean 

de Gestionare a De ş eurilor. 
- Dup. anul 2026, p ă nă  la aprobarea unei noi strategii de tarifare Cu  ajustă ri in 

termeni reali, se va aplica ajustarea cu inflatia conform formulei de mai sus. 
Capitolul VIII. Alte aspeete relevante pentru implementarea si operarea  
investitiilor finantate in cadrul proiectului 

Art.14 In paralel Cu  operationalizarea proiectului „Extindere coleetare separata a de ş eurilor 
municipale" partile intentioneaza solicitarea finantarii pentru Axa Prioritar ă . 3, Obiectivul 
Specific 3.1.,Actiunea E "Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii 
obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a De ş eurilor in judetul Ialomita", 
prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020(POIM). 

Construirea unor noi statii de sortare Si transfer a deseurilor, a unor statii de  compo  stare,  
a unei instalatii integrate de tratare a deseurilor care asigură  tratarea de ş eurilor recicIabile 
colectate separat si a de ş eurilor reziduale, a unei instal* de digestie anaerob ă , cat si 
reabilitarea statiei de sortare si compo  stare  existente vor deservi intregul judet si vor creste rata 
de sortare Si  valorificare a deseurilor contribuind la functionarea Sistemului de Management 
Integrat al Deseurilor durabil si eficient in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si 
cele ale Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor. 
Art.15 Deoarece realizarea Proiectului este una dintre etapele prin care se imbunatateste 
functionarea Sistemul de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Ialomita, 
Partile se vor organiza in limitele teritoriale ale judetului, vor contribui la realizarea Proiectului 
Si  vor beneficia de Project, intelegand sa abordeze si sa gestioneze problema deseurilor  in  
judetul Ialomita in mod unitar si integrat. 



Capitolul IX. Durata Doeumentului de pozitie 

Art.16 Prezentul Acord intra in vjgoare la data semnarij lui de catre Parti si va ramane in 
vigoare pana la data de 31.12.2029. 

Art.17 Durata Acordului poate fi prelungita, cu acordul Partjlor, prin act aditional. 

Capitolul X. Drepturile si ob1iatii1e Partilor 

Art.18 Consiliul Judetean Ialomita este solicitant al finantarii, iar Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009 va B beneficiarul final al Proiectului. 

Art.19 Consiliul Judetean Ialornita se obliga sa desfasoare unnatoarele activitati legate de 

Project: 

a) Elaborarea aplicatiei pentru obtinerea finantarii din fondurj europene; 
b) Infiintarea de catre Consiliul Judetean Ialomita a Unitatii de Implementare a Proiectelor 

(UIP) si asigurarea functionarii acesteia pe toata durata implementarii Projectului ; 

c) Includerea contributiei financiare  in bugetul anual al Consiliului Judetean Ialomita; 
d) Includerea cheltuielilor (atat eligibile cat si neeligibile) privind cofinantarea Proiectului 

in 
Lista de investitii a Judetului Ialomita; 

e) Plata fondurilor alocate pentru Project in baza planului de investitii aprobat pentru 
finantare; 

f) Consiljul ,Tudetean va  des chide unul sau mai multe conturi speciale destinate 
Proiectului, din care vor fi efectuate platile catre contractanti, conform prevederilor 
aplicabile in domeniul finantelor publice; 

g) Consiljul Judetean Ialomita va suporta contributia eligibila minima a beneficiarului de 
2%, precum si necesarul de finantare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei 
cost-beneficiu, cheltuielile neeljgibile ale proiectului si TVA-ul (recuperabil), asa cum 
sunt rezultate din Anexa 2, a prezentului Document de Pozitie ; 

h) Con siliul Judetean Ialomita va monitoriza activitatile pe care le presupune derularea 
Proiectului. 

Art.20 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009, in numele Unitatilor 
Administrativ Teritorjale din Ialomita se obliga sa desfasoare urmatoarele activjtati legate de 
Project 

a) va monitoriza activjtatile pe care le presupune derularea Proiectului; 
b) va furnjza informatiile necesare catre Consiliul Judetean Ialomita  in calitatea sa de 

elaboator al aplicatiei pentru obtinerea finantarii din fonduri europene; 
c) controleaza modul de respectare a obligatijlor asumate de operatorul de salubrjzare 

delegat, in conditiile legii si intervine prin masuri pentru asigurarea functionalitatii tehnico-
economice si juridice a sjstemului; 

d) va organiza actiuni de constientizare a publicului larg si a potentialior beneficiari ai 
serviciilor de salubrizare in sensul indeplinirii obiectivelor prevazute in Planul Tudetean de 
Gestionare a Deseurilor. 



Art.21 Unitatile Administrativ Teritoriale se obliga sa desfasoare urmatoarele activitati 
legate de Project: 

a) vor furniza informatiile necesare catre Consiliul Judetean Ialomita  in calitatea sa de 
elaboator al aplicatiei pentru obtinerea finantarii din fonduri europene; 

b) vor respecta conditiile stabilite la momentul asocierii in cadrul ADI ECOO 2009 in 
vederea gestiunii in comun a deseurilor la nivelul judetului Ialomita avand in vedere inclusiv 
modificarile rezultate din implementarea Proiectului; 

c) Unitatile Administrativ Teritoriale co-semnatare ale prezentului Acord declara in mod 
expres ca vor utiliza bunurile achizitionate din fondurile alocate Proiectului in vederea 
operationalizarii in conditiile legii a serviciilor publice de salubrizare pe teritoriul administrativ 
propriu. 

Art.22 Modul in care partile inteleg sa isi asurne responsabilitatile privind acoperirea 
contributiilor la realizarea si implementarea Proiectulai va fi reflectat si in Contractul de 
Asociere care vu fi semnat nitre Consiliui Judetean Ialomita si Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECOO 2009 in vederea accesarii finantiiri nerambursabile pentru 
realizarea proiectului "Extindere colectare separata a deş eurilor municipale". 

Art.23 Fiecare parte este datoare sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul 
Document de Pozitie si va despagubi celelalte parti pentru once prejudiciu le va cauza prin 
nerespectarea obligatiilor asumate. 

Capitolul XII - Contabilitatea si auditul Proiectul 

Art.24 Proiectul va fi auditat in conformitate cu dispozitiile legislatiei romane si europene 
aplicabile. 

Art.25 Consiliului Judetean Ialomita  ii incumba intreaga raspundere financiara a Proiectului si 
trebuie sa asigure vizibilitatea opera ţ iilor financiare legate de Proiecte in contabilitatea sa. 

Art.26 Consiliul Judetean Ialomita va atribui toate contractele aferente Proiectului in 
conformitate en legislatia achizitiilor publiee si cu dispozitiile Deeiziei si Contractului de 
Finantare. 

Art.27 Consiliului Jude ţ ean  îi revine responsabilitatea de a asigura vizibilitatea tuturor 
operaţ iunilor financiare in vederea unui audit financiar pentru to ate cheltuielile aferente 
Proiectului, facturi sau alte documente corespunzato are vor insoti once cerere de acoperire a 
cheltuielilor. 

Capitolul XII - Dispozifii finale 

Art. 28  Once modificare a clauzelor prezentului Document de pozitie va fi facuta prin Act 
Adiţ ional aprobat §i sernnat de toate Palile, cu exceptia situatiei in care Memorandumul de 
Finantare incheiat de Consiliul Judetean Ialomita nu contine dispozitii contrare sau 
suplimentare fata de prezentul Document de Pozitie, imprejurare in care acesta este considerat 
modificat implicit si a situatiei in care modificarea priveste doar uncle din Parti, imprejurare in 
care se va incheia un addendum door intre partile implicate. 



Art. 29  Once dispute nseute din executarea prezentului Document de Pozitie von fi rezolvate 
pe cale amiabila nitre Pantile contractante. In cazul in care nu se .ajunge la o intelegere pe cale 
amiabila, mice disputa va fi solutionata de instantele romane de contencios administrativ 
competente, conform dreptului roman. 

Art.30 Forte majora, definite ca once eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi 
controlat de Patti si in special razboaiele civile sau catastrofele naturale, inlatura raspunderea 
Partilor care o invoca. 

Art.31 Prezentul Document de Pozitie se completeaza, dupe caz, cu prevederile aplicabile din 
legislatia romana. 

Art.32 Prezentul Document de Pozitie a fast incheiat la data de 21.12.2022 in 3 exemplare 
originale, iar Partilor le va Ii inaintat cafe o copie certificate conform cu originalul 
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ANEXA I la Docurnentul de Pozitie 

Listă  de Investitii: 

Partile care intentioneaz ă  depunerea Proiectului „Extindere colectare 

separata a deseurilor rnunicipale" (numit  in  continuare Proiectul) propus spre 

fman ţ are in cadrul Programului Operational Infrastruetura Mare 2014-2020 
(POIM) Axa Prioritarâ 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de 

management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea num ă rului 

depozitelor neconforme si cre„sterea gradului de preg ă tire pentru reciclare a 

deseurilor în Romania, Actiunea A2- Proiecte noi integrate/individuale in acord 

cu prevederile PNGD si planurilor jucletene de gestionare a deseurilor ado ptate 

in anul 2020 si care so fie cornplementare, dupa caz, invest/ti//or deja realizate, 

contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat in 

vederea conformarii cu prevederile directive/or aplicabile sectorului 

aprobam Lista de Investitii care va face obiectul finantarii in cadrul Proiectului 

inainte nnentionat: 

• pubele de 1201— 185.236 buc ăţ i 
• containere de 1,1 mc — 1.860 buc ă ti 
• containere de 5-7 mc — 97 buc ăţ i 
• containere 36 mc — 20 buc ăţ i 
• autogunoiere de 7 mc 4 bucati 
• autogunoiere de 12 mc 11 buca ţ i 
• autogunoiere de 14 mc 18 buca ţ i 
• autogunoiere de 16 mc 22 bueati 
• autogunoiere de 20 - 22 mc 9 bucati 
• Skip Loader! transport containere cu capacitate de 5- 7 mc - 4 buc ăţ i 
• Graifer 4 buc ăţ i 
• Abroll Kipper dotare fiecare cu remorci 4 buc ă ti 
• cap tractor — 1 bucata 
• semiremorc ă  cu prelat ă  — 1 bucata 
• semiremorc ă  basculabil ă  — 1 bucata 
• incă rc ă tor frontal cu cup ă  de 4 mc — 2 bucati 



ANEXA 2 la Documental de Pozitie 

Planul financiar al proiectului „Extindere colectare separata a deseurilor municipale" 

Necesarul de finantare 

(preturi curente, LEI) 

Valoarea totala a 
proiectului 

(Costuri 
eligibile si 
neeligibile) 

104.426.238,99 
LEI 

Costuri eligibile 

87.753.142,00 
LEI 

Deficit de 
finantare(80%) 

70.202.513,59 

LEI 

Grant UE(max 85%) 

59.6772.136,55 

LEI 

Contributie buget de stat (13 %) 
9.126.326,74 

LEI 

Contributie buget local (2%) 

1.404.050,30 

LEI 

Diferenta deficit do finantare(20%) 

17.550.628,41 

LEI 

Costuri 
neeligibile 

16.673.096,99 
LEI 

Contributie 
neeligibile 

0 LEI 

TVA 

16.673.096,99 
LEI 

Recuperabil 
16.673.096,99 

LEI 

Nerecuperabil 

OLE! 

Alte cheltaieli neeligibile 

OLE! 



JUDETU 

Legenda 

ZONA 1 
ZONA 2 
	 ZONA 3 
   ZONA 4 

ZONA 5 

ANEXA 3 la Docurnentul de Pozitei 

Zonele de Operare a Serviciului de Salubrizare in judetul Ialomita 



Anexa 2 

CONTRACT DE ASOCIERE 

În  scopul acces ă rii unei finant ă ri nerambursabile pentru realizarea proiectului 
"Extindere colectare separata a de ş eurilor municipale" POIM, Axa prioritara 3- 
Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in condlitii de management eficient al resurselor, 

Obiectivul Specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme i cre ş terea 
gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romă nia 

P ă rtile au convenit incheierea prezentului Contract de asociere (denumit in 
continuare 

"Contract"), dup ă  cum urmeaz ă : 

Art. 1. P ă rtile Contractului: 

JUDETUL IALOMITA, Cu sediul in municiphil Slobozia, Pieta Revolutiei ny.1, 
judetul Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal 
4231776, cod IBAN R046TREZ24A800110510250X deschis la Trezoreria Municipiului 
Slobozia, reprezentat prin Pre5edintele Consiliului Judetean domnul Marian PAVEL, 
in calitate de Asociat 1; 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009, Cu sediul in Oraş  Tănarei, 
str. Bucure ş ti, nr. 190, Jude ţ  Ialorni ţ a, cod fiscal RO 26165517, reprezentat legal prin 
imputemict domnul Nicolae RADU, în calitate de Asocial 2, 

Convin urm ă toarele: 

Art. 2. Definitii: 

a) Contract de asocicre prezentul contract intocmit în baza prevederilor Prevederile 
art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), aim. (9) lit. a) 5i art. 173 aim. (1) lit. b), e), aim. 
(3) lit. d), aim. (5) lit. n) ş i alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 5i complet ă rile ulterioare; 

b) Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modificdrile 5i 
complet ă rile ulterioare; 

c) Hotă rarea Consiiiului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	din 	.2022 privind asociarea 
Jude ţului Ialomila cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009 in vederea 
implementă rii proiectului "Extindere colectare separata a de ş eurilor municipale"; 

d) Zi - inseamnd zi calendaristicd, iar anul inseamn ă  365 de zile; in afara cazului in care se 
prevede expres c ă  stint zile lucr ă toare. 

e) Project: 



1) accesare finan ţ are nerambursabil ă  pentru „Extind.ere colectare separata a de ş eurilor 
municipale", in Jude ţ ul Ialomi ţ a; 

2) prestarea in Mine condnii a serviciilor publice de gestionare a de ş eurilor in Jude ţ ul 
Ialomi ţ a; 

Art. 3. Obiectul Contractului 

1) Obiectul acestui Contract il constituie asigurarea conlucr ă rii intre asocia ţ i in vederea: 
acces ă rii finanţă rii nerambursabile pentru realizarea proiectului de interes comun, 
Extindere colectare separata a deseurilor municipale" POIM, Axa prioritara 3- 
Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme 

cresterea gradului de pregă tire pentru reciclare a deseurilor in România. 
2) Scopul contractului de asociere este acela de a implementa  i  dezvolta pe raza 

administrativ teritoriala a Jude ţului Ialomi ţ a servicii publice specializate pentru 
gestionarea de ş eurilor in Jude ţul Ialomiţ a, cu respectarea condi ţ iilor impuse de lege. 

3) Extinderea colect ă rii selective a de ş eurilor  i  dezvoltarea infrastructurii de management 
integrat al de ş eurilor pe toata raza jude ţului Ialomiţ a. 

4) Extinderea colect ă rii separate a de ş eurilor municipale prin achizi ţ ionarea de vehicule 
destinate colect ă rii ş i transportului de ş eurilor  i  recipiente pentru colectare separat ă  
(pubele, containere, containere abroll, etc.) 

5) Realizarea publicit ăţ ii Proiectului ş i a carripaniilor de informare ş i conş tientizare a 
populaţ iei; 

Art. 4. Principiile de bund practica ale Asocierii 

1) P ă rţ ile trebuie s ă  contribuie la realizarea obiectului asocierii ş i s ă  îi  asume rolul lor 
in cadrul asocierii, a ş a cum acesta este definit in cadrul prezentului Contract. 

2) P ă rţ ile trebuie s ă  se eonsulte in mod regulat ş i s ă  se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evolu ţ ia Proiectului. 

3) Pă rţ ile trebuie s ă  implernenteze activit ăţ ile Cu  respectarea dispozi ţ iilor legale ş i a 
celor rnai inalte standarde profesionale ş i de etier. 

4) Pă rţ ile sunt obligate să  respeete regulile referitoare la conflictul de interese ş i 
regimul incompatibilit ăţ ilor,  jar in cazul apari ţ iei unei asemenea situaţ ii s ă  dispună  
luarea m ă surilor care să  conducă  la  stingerea acesteia ş  i evitarea producerii unei 
situatii similare in viitor. 

Art. 5. Situatia juridica a asocierii 

Prezenta asociere nu are personalitate juridic ă  ş i nu constituie faţă  de terţ i o persoana 
distinct ă  de persoana asoeiatilor. 



Art. 6. Durata Aeordului 

Perioada de valabilitate a prezentului contract de asociere este cuprins ă  intre data 
semnă rii acordului de că tre toate p ă rţile contractante  i  pan ă  la data de 31.122029. cu 
posibilitatea prelungirii ulterioare prin act aditional Inchelat cu acordul p ă rtilor. 

Art. 7 Roluri si responsabilit ă ti in implementarea Parteneriatului 

În scopul realiză rii obiectului Acordului, p ă qile urmeaz ă  a derula  i  finanţ a activit ă tile/sub 
activităţ ile descrise in tab  elul de mai jos: 

U.A.T. JUDETUL 

. 
IALOMIŢ A 	prin 
Consiliul 	Judetean 
Ialomita 

- Asociat 1 

Consiliul Judetean Ialomita se 	obligă  s ă  ac ţ ioneze 	ca 
solicitant al finantă rii, beneficiar al Proiectului, iar consiliile 
locale ale municipiilor, ora ş elor ş i comunelor implicate vor 
Ii  beneficiarii finali ai Proiectului. 

Actualizarea in funotie de necesită ti a PJGD ş i elaborarea 
aplicatiei pentru obtinerea fianant ă rii din fonduri europene; 

Includerea 	cheltuielilor 	(at ă t 	eligibile 	cat 	si neeligibile) 
privind cofinantarea Proiectului in lista de investitii al 
Judeţ ului Ialomita ş i in bugetul jude ţ ului Ialomi ţ a; 

Oblinerea 	certificatelor 	de 	urbanism 	ş i 	a 	avizelor 	ş i 
acordurilor necesare, inclusiv a autorizatiilor de construire, 
pentru implementarea Proiectului; 

Efectuarea pl ăţ ilor privind cofinanţ area pentru Proiecte in 
baza listei de investi ţ ii aprobat; 

infiintarea 	ş i 	menţ inerea 	in 	activitate 	a 	Unit ăţ ii 	de 
Implementare a Proiectului (denumit ă  in continuare UIP) pe 
toata durata prezentului Acord; 

Consiliul Judeţ ean va deschide unul sau mai multe conturi 
speciale destinate Proiectului, din care vor Ii efeotuate pl ăţ ile 
că tre contractanti, conform prevederilor aplicabile in 
domeniul finantelor pnblice; 

Cooperarea 	on toate 	Pă rtile 	la 	prezentul 	Contract 	in 
pregă tirea ş i implementarea Proiectului. 

Consiliul Judetean Ialomita va include contribuţ ia financiara 
in bugetul propriu ; 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a va 	suporta contributia proprie 
(2%) precum ş i necesarul de finantare funding-gap calculat 
pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, cheltuielile 
neeligibile ale proiectului, precum si TVA (recuperabil). 

Derularea proeedurilor de achizi ţ ii  pub lice  necesare realiz ă rii 



obiectivelor de investi ţ ii; 

Pred ă 	că tre 	Asociatul 	2 	bunurile 	rezultate 	urmare 
implementă rii proiectului in condi ţ iile legii; 

Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intercornunitar ă  ADI 
ECOO 2009 

Asociat 2 

Monitorizeaz ă  implementarea contractului de asociere 

Pune la dispozi ţ ia Asociatului 1 toate informa ţ iile necesare 
scriexii ş i acces ă rii finanţă rii nerambursabile in scopul 
implementă rii proiectului "Extindere colectare separata a 
de ş eurilor municipale" POIM, Axa prioritara 3- Dezvoltarea 
Infrastructurii de mediu in condi ţ ii de management eficient 
al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea num ă rului 
depozitelor neconfon-ne ş i cre ş terea gradului de preg ă tire 
pentru reciclare a de ş eurilor in  Romania; 

Conluereaz ă  ş i aduce aportul de specialitate la scrierea ş i 
depunerea cererii de finanţ are 

Predarea obiectivului de investi ţ ii, in vederea exploată rii, 
că tre operatorul serviciului de salubritate, desen-mat in 
conformitate en prevederile legale in vigoare; 

Realizeaz ă 	campanii 	de 	informare 	ş i 	conş tientizare 	a 
populatiei privind colectarea selectiv ă  a de ş eurilor; 

Sprijină  Asociatul nr. 1 la implementarea cererii de finanţ are, 
după  caz; 

Art. 8. Drepturile si obligatiile asociatilor 

1) P ă rtile stint responsabile  s  creeze condi ţ iile astfel incat costurile legate de 
realizarea durabil ă a  serviciilor  i  operarea facilit ă tilor de de ş euri construite in 
cadrul Proiectului s ă  fie recuperate printr-o structur ă  cat mai adecvat ă  a tarifului. 

2) Costurile aferente co-finant ă rii vor fi efectuate de că tre Consiliul Judetean Ialomita, 
acesta  fund  indreptaţ it s ă  perceap ă  redevent ă  in conditiile legii pentru bunurile 
rezultate urmare implement ă rii proiectului, dac ă  acestea sunt utilizate de o entitate 
generatoare de profit. 

Art. 9. Fortă  majoră  

1) Prin for ţă  majoră  se intelege  once  eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 
inevitabil intervenit dup ă  data semn'arii Contractului, care impiedică  executarea 

in tot sau in parte a asocierii ş i care exonereaz ă  de ră spundere partea care o invoca. 
2) Pot constitui Gauze de fort ă  majoră  evenimente cum ar fi: calamit ă tile naturale 

(cutremure, inundatii, alunec ă ri de teren), r ă zboi, revolutie, embargo, pandemic. 
3) Partea care invoc ă  fortă  majoră  are obligatia de a notifica celeilalte p ă r ţ i cazul de fortă  



majoră ,  în  termen de 5 zile de la data apari ţ iei ş i de a dovedi existen ţ a situaţ iei de 
forţă  major ă  in baza unui document eliberat sau ernis de eă tre autoritatea 
competent ă ,  în  termen de eel mult 15 zile de la data comunic ă rii acestuia. De 
asemenea, are obliga ţ ia de a coinunica data ineet ă rii situa ţ iei de forţ a majora, in 
termer' de 5 zile. 

4) P ă r ţ ile au obligaţ ia de a lua  once  mă suri care le stau la dispoziţ ie in vederea 
limită rii consecinţ elor ac ţ iunii de forţă  major ă . 

5) Dac ă  partea care invoca forţă  major ă  nu procedeaz ă  la notificarea inceperii  i  ineet ă rii 
cazului de forţă  majord, in condi ţ iile ş i termenele prev ă zute, va suporta toate 

daunele provocate celeilalte par ţ i prin lipsa de notificare. 
6) Executarea Contractului de asociere va fi suspendat ă  de la data apariţ iei cazului 

de forţă  majoră  pe perioada de acţ iune a acesteia, Meă  a prejudicia drepturile  cc se 
euvin par ţ ilor. 

7) in cazul 'in care for ţ a majora ş i/sau efectele acesteia obliga la suspendarea execut ă rii 
prezentului Contract pe o perioad ă  mai mare de 3 luni, p ă r ţ ile se vor întâlni intr-un 
termen de cele mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau incetare a Contractului. 

Art. 10. Legea aplicabila 

1) Prezentului Contract de asociere i se va aplica legislaţ ia româneasc ă  i  va fi 
interpretat in conformitate cu aceasta. 

2) Pe durata prezentului Contract, partite vor avea dreptul s ă  convină  in scris asupra 
modifică rii anumitor elauze, prin act Adiţ ional, oricand interesele lor cer acest lucru 
sau cdnd aceste circumstan ţ e au ap ă rut ş i nu au putut fi prev ă zute In momentul  în 
care s-a incheiat prezentul Contract de asociere, cu respectarea legii aplicabile. 

Art. 11. Solutionarea eventualelor divergente ş i a litigiilor 

1) P ă rţ ile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe  cab  e amiabila, prin tratative 
direete  i  negociere amiabila, mice neinţ elegere sau dispute/divergen ţ e care se poate/pot 
ivi intre eie in cadrul sau in legă tur ă  cu indeplinirea Contractului. 

2) Daca disputa nu a fost astfel solu ţ ionat ă  i  P ă r ţ ile au, in continuare, opinii divergente in 
legă tură  cu sau in indeplinirea Contractului, acestea trebuie s ă  se notifice reciproc ş i in 
scris, in privinţ a poziţ iei lor asupra aspectului in disput ă  precum  i cu privire la a soluţ ia 
pe care o intrevă d pentru rezolvarea ei. 

3) Dac ă  incercarea de soluţ ionare pe cale amiabil ă  se uzeaz ă  sau dae ă  una dintre Par ţ i nu 
ră spunde in termen de 5 zile lucr ă toare de la luarea la cuno ş tinţă  a notific ă rii ba 
solicitare, oricare din Par ţ i are dreptul de a se adresa instan ţ elor de judecata competente. 

Art. 12. Dispozitii finale 

1) Comunicarea intre par ţ i se va realiza prin scrisoare oficiala ş i/sau  electronic.  
Adresele de e-mail care vor fi utilizate in acest scop vor fi comunicate in scris ulterior, 
prin adresa oficiala. 

2) Once  modificare a prezentului Contract va ft valabil ă  numai atunci and este convenită  



de că tre toate p ă rtile Contractului, consemnata in scris, pri.n act aditional la prezentui 
Contract. . 

intocmit In 2 (doua) exemplare, in iirnba rornana,  cite  unul pentru fiecare parte a 

Contractului de asociere 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă riire privind asocierea Unit ăţ il Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţ a Cu 

Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercom unitar ă  ECOO 2009 in vederea realiz ă ril in comun a proiectului 
"Extindere colectare separat ă  a deş eurilor municipale" 

Prin proiectul  de hoteirare supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii Unităţ ii 
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomila cu Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009 in 
vederea realizeirii in comun a proiectului "Extindere colectare separatd a deseurilor municipale". 

Consiliul Judetean Ialomita, a apro bat prin hoteirdrea nr. 86 din 27.04.2021 Plctnul Judelean de 
Gestionare a Deseurilor. Scopul PJGD este de a stab iii cadrul pentru asigurarea unui sistetn durabil de 
gestionare a deseurilor, care sd asigure indeplinirea obiectivelor ş i ţ intelor asumate la nivel national. 
Astfel, PJGD are ca scop definirea objective/or ş i tintelor judeţene in conformitate cu obiectivele ş i 
tinkle Planului National de Gestionare a Deseurilor, precum ş i obiectivelor ş i tintelor existente la nivel 
european, abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor care fac obiectul planificdrii la 
nivel judetean, de asemenea, PJGD serveste ca bazei pen try stabilirea necesarului de investitii si 
politicii in domeniul gestiondrii deseurilor care fac obiectul planificeirii realizarea dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean ş i elaborarea proiectelor pentru 
oblinerea finanteirii. 

Ghidul de Finantare, Pro gramul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa Prioritard 3 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
(OS) 3.1 Reducerea numeirului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregeitire pentru 
reciclare a deseurilor in Romania, are in vedere proiecte noi integrate/individuale pentru consolidarea ş i 
extinderea sistemelor de management integrat al deseurilor, cu respectarea ierarhiei deseurilor 
(prevenire, pregdtirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare ş i 
eliminare): inchiderea i reabilitarea de depozite neconforme ş i deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare separatd; cons trucţ ia de instalatii de transfer si instalatii pentru 
valorificarea/tratarea deseurilor, platforme de compos tare ş i uniteiti de compostare individuald, staţ ii de 
tratare mecano-biologicei. 

Prin proiectul supus aprobeirii se doraş te achizitionarea unor bunuri mobile pentru extinderea 
colectdrii separate a deseurilor municipale i anume, vehicule destinate colectdrii i transpondrii 
deseurilor recipiente pentru colectarea separatd (pubele, con tainere, containere abroll, etc.). 

Una dintre cerintele Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014 — 
2020, Axa prioritarel 3, pen try constituirea cadrului institutional aferent proiectelor de tip A sunt 
necesare a fi aprobate incheiate Documentul de pozitie privind implementarea proiectului, cat si 
Contractul de asociere a judetului Ialomita cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ECOO 2009. 

Asocierea Judetului lalomita cu Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Fetesti se face in 
tern civ! prevederile art. 89 alin. (8) si art. 173 alin. (1) lit. b) .), 	 m) 
alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgenţ d a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 



modificarile ş i completdrile ulterioare ş i ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificcirile complet ă rile ulterioare. 

Constakind că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş t de oportunitate, propun Cons iliului 
Judeţ ean Ialorniţ a adoptarea hotdrdrii înforma ş i conţ inutul prezentate în proiect. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

intocinit 
Cristian Rdureanu 
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RAPORT 
la proieetul de hot ă ră re privind aprobarea asocierii Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul 

Ialorni ţ a cu Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitarâ. ECOO 2009 
in vederea realiz ă rii in comun a proiectului 

"Extindere coletare separat ă  a deseurilor munieipale" 

Urrmare a lans ă rii apelului de proiecte: Cod apel: P0IM187013/1/Reducerea numarului 
depozitelor neconforme i cre ş terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a de ş eurilor in Romania. 
Titlu : Apel de proieete pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de ş eurilor 
proiecte noi de investitiiProgramul Operational Infrastructur ă  Mare 2014-2020 -Axa Prioritar ă  3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu fn condiţ ii de management eficiem 	resurselor -Obiectivul 
specific 3.1. Reducerea num ă rului depozitelor neconforme ş i cregerea gradului de pregă tire pentru 
reciclare a dexurilor in romă nia Consiliul Judetean Ialomita intentioneaz ă  depunerea in cadrul acestui 
apel proiectul: "EXTINDERE COLETARE SEPARATA. A DE$,EURILOR MUNICIPALE" 

Avand in vedere cerintele ş i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritar ă  mai sus 
mentionată  prin care solieitanti eligibili sunt Asociatiile de Dezvoltare Intereomunitar ă  prin Consiliile 
Judetene este necesar ă  adoptarea unei bot ă ră ri de Consiliu Judetean pentru aprobarea unui document de 
pozitie privind implementarea proiectului precum ş i a unui contract de asociere în acest sens. Prin 
urmare este necesar asocierea Unit ă tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOO 2009 in vederea realiz ă rii in comun a proiectelor, 

Ată t documentul de pozitie Cat ş i contractul de asociere sunt necesare pentru constituirea 
cadrului institutional adecvat pentru o bung implernentare a proiectului ş i o bun ă  exploatare a 
infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile. 

Fată  de cele prezentate, avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale precum si cele ale DUG 5712019 privind Codul Administrativ cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, propunem spre analiz ă  Consiliului Judetean Ialomita adoptarea proiectului de hot ă ră re 
privind aprobarea asocierii Unifa ţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţ a cu Asocia ţ ia de Dezvoltarc 
Intereomunitară  ECOO 2009 in vederea realiz ă rii în col-nun a proiectului: " "Extindere eoletare separat ă  a 
deseurilor rnunicipale" precum i aprobarea documentului de pozi ţ ie (anexa 1) si a contractului de 
asociere(anexa 2) la prezentul raport. 

Director Executiv Adjunct 

Mariana Stan in 

intoemit:rLuiza Gheorabí  
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