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PROlECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea cuantumului cotizatiilor 51contributinor Judetului lalomita 51 

Consiliului Jude pan lalomita la unele organisme interne, pe anul 2023 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1192ł   /2023 - 	din „&floil  .2023  at Preş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr. 094(1  /2023 - V din ,e4of,  .2023 al Directiei 

Coordonare Organizare; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin 

drepturi, obligati' ş i incompatibiliteiti; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultur6; 
Adresa Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romenia nr. 5947/27.12.2022, 

inregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 33638/2022-0 din 28.12.2022; 
- Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia nr. 158/05.01.2023, 

inregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 393/2023-B din 06.01.2023; 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  pen  tru infrastructure de 

transport de interes strategic Fn zone de Este ş i Sud — judetele Galati, Brrlila, 
lalomira nr. 5/05.01.2023, inregistratei la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 296/2023-B 
din 05.01.2023; 

Adresa Asociariei de Dezvoltare Intercomunitaril "ECOO 2009" nr. 
311/12.12.2022, inregistrat6 la Consiliul Judetean lalomire sub nr. 32327/2022-0 din 
13.12.2022; 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarti lalomira nr. 8/03.01.2023, 
Fnregistratt, la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 54/2023-D din 03.01.2023; 

- Adresa Asociariei de Dezvoltare Intercomunitara "AD! PERIURBANA SLOBOZIA", 
Tnregistrată  la Consiliul Judetean lalomita sub nr, 424/2023-D din 06.01.2023; 

- Adresa Asociatiei Secretarilor Juderelor din Romemia nr. 49/21.12.2022, 
inregistrater la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 203/2023-B din 04.01.2023; 
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Adresa Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete nr. A73/16.01.2023, inregistrat ă  la 
Consiliul Jude ţ ean lalomita sub nr. 1421/2023-Z din 18.01.2023; 

Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) ş i alin. (7) lit. c) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privincl Codul administrativ, cu modified rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională  in Romania, cu 
modifică rile ş i completer' rile ulterioare; 

- prevederile art. 35 Win. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, 
cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprobă  cuantumul cotizatiei Consiliului Judetean lalomita la Uniunea 
Nationale, a Consiliilor Judetene din Romania, pen tru anul 2023, Fn sum ă  
de 45.793,28 lei. 

Art.2 Se aprob ă  plata sumei de 892.799,07 lei că tre Agen ţ la pentru Dezvoltare 
Regională  Sud Muntenia, din care: 

a) suma de 416.302,50 lei este contributia Judetului lalomi ţy la bugetul Agentiei 
aferentă  anului 2023; 

b) sumo de 476.496,57 lei reprezint ă  avans din contributia administratiei judetene 
aferentă  anului 2024 pentru schema de finantare E.L.EN.A. 

Art.3 Se aprobă  cunatumul cotiza ţlei Consiliului Judetean lalomi ţa la Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  pentru infrastructura de transport de interes strategic "In zono 
de Este ş i Sud — judetele Bră ila, Că lara ş i pen tru anul 2023, in sum ă  
de 1.000.000,00 lei. 

Art.4 Se aprobă  cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară  "Situatii de Urge* Sud Muntenia", pentru anul 2023, Fri sum ă  de 
6.000,00 lei. 

Art5 Se aprob ă  cuantumul cotiza ţ iei Jude ţului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitarei "ECOO 2009", pentru anul 2023, Tn sum ă  de 400.000,00 lei. 

Art.6 Sc aprobă  cuantumul cotizatiei Judetului lalomita la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară  Ialomi ţ a,  pen tru anul 2023, in surn č  de 300.000,00 lei. 
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Art.6 Se aprobă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asociaria de Dezvoltare 
Intercomunitară  lalomira, pentru anul 2023, in sum ă  de 300.000,00 lei. 

Art.7 Se aprobă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asociaria de Dezvoltare 
Intercomunitară  "AD! PERlURBANA SLOBOZ1A", pentru anul 2023, in sum ă  de 400.000,00 

Art.8 Se aprob ă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asociaria 
Administrator"lor Public' din Romania, pen tru anul 2023, in sum ă  de 300,00 lei. 

Art.9 Se aprobă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asocia ţ ia Secretarilor 
Juderelor din Romania, pentru anul 2023, in sum6 de 800,00 lei. 

Art.10 Se aprob ă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asociaria Directorilor 
Economici si Contabililor din Jude ţ ele din Romania, pentru anul 2023, in sum ă  de 500,00 
lei. 

Art.11 Sc aprobă  cuantumul cotizariei Juderului lalomira la Asociaria Arhitecrilor 
Sefi de Judere, pen tru anul 2023, in sum ă  de 500,00 lei. 

Art.12 Prezenta hotă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data 
cornunică rii. 

Art.13 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira prezenta hot ă rare va fi 
comunicată , spre aducere la indeplinire, direc ţ illor de specialitate implicate ş i 
organismelor menrionate la art. 1 - 8, i,  spre luare la cuno ş tinră , lnstituriei Prefectului 
Juderul lalomira, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului luderean lalomira— Secriunea 
"Monitorul Oficial al luderului". 

PRE5EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/0c 
HAM 
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Nr. /96120/1 /2023 -P din  „25 0 /  .2023 

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de hotă rtire privind aprobarea cuantumului cotizatiilor 5i contributiilor Judetului 

lalomita 5i Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe anul 2023 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii, se pro  pune aprobarea cuantumului 
cotizatiilor ş i contributiilor Judetului lalomita 5i Consiliului Juderean lalomita la unele 
organisme interne, pe anul 2023. 

Aveind in vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu alin. (7)/it. c) din 
Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică  rile  ş i conipletă rile ulterio  are,  consiliile judetene hotă ră sc  coo  perarea 5i asocierea 
cu alte unitčţ i administrativ — teritoriale din tară , precum 5i aderarea la asocial-1i 
nationale ale autorită tilor administratiei pub/ice locale, in vederea promovă rii unor 
interese comune, in conditiile legii 5i in limitele sale de compete*. in acest sens Consiliul 
Judetean lalomita a ado  ptat o serie de hotă reiri de aderare la unele organisme interne. 

Tn calitatea de membru/asociat Judetul lalomita 51 Consiliul Judetean lalomita, are 
printre altele 5i obligatla de a aproba cotizatia/contributia stabilite de fiecare dintre 
organism e.  

Uniunea Nationctlă  a Consiliilor Judetene din Romania prin adresa nr. 
5947/27.12.2022 ne face cunoscut că , pentru anul 2023, suma de plater ce revine 
Judetului lalomita este de 45.793,28 lei, sum ă  calculată  prin raportare la numă rul de 
locuitori al jude ţ ului lalomi ţa, astfel cum acesta a fost comunicat de Direc ţ ia Jude ţ eană  de 
Statistică  lalomita. 

Conform adresei nr, 158/05.01.2023 a Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud 
Muntenia, Consiliului Judet-ean lalomita are ca obliga ţ ie de plata suma de 892.799,07 lei 
din care 416.302,50 lei este contributici aferent ă  anului 2023 a Jude  ţ ului lalomita la 
bugetul Agen ţ iei ş i 476.496,57 lei reprezintă  avans din contribu ţ ia administratiei jude ţ ene 
aferentă  anului 2024 pentru schema de finan ţare E.L.E.N.A. 

Cuantumul cotiza ţ iel Judetului lalomita la Asocia ţ ia  de  Dezvoltare Intercomunitară  
pen  tru infrastructura de transport de interes strategic in zona de Este si Sud judetele 

Bră ila, Că ltiro0  i  lalornito este Tn sumer de 1.000.000,00 lei/an, lo Asocial-la de 
Dezvoltare lntercomunitoră  "Situatil de Urgentă  Sud Muntenia" este cuantum de 
6.000,00 lei/an, la Asocia ţ ia de Dezvoltare lntercomunitar ă  "ECOO 2009" este Tn cuantum 
de 400.000,00 lei/an, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  lalomi ţa este Tn sumă  
de 300.000,00 lei/an, iar la Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  "ADI PERIURBANA 
SLOBOZIA" este in cuantum de 400.000,00 le i/an. 



Totodată ,  pen tru anul 2023, Consiliului Juderean lalomita 7 revine obligatia de 
plată  a cotizclilor la diverse asociatii profesionale, dup ă  cum urmeaza: cotizatiei  în  

cuantum de 300,00 lei/an in cadrul Asociatiei Administratorilor Publici din Romania, suma 
de 800,00 lei/an ca si contributie in cadrul Asociatiei Secretarilor Judetelor din Romania, 
cotizatie in cadrul Asociatia Director//or Economic! si Contabililor din Judetele din Romania 
în  cuantum de 500,00 lei/an, precum i cotizatia in sum a de 500,00 lei/an Fr) cadrul 
Asociatiei Arhitectilotr Sefi de Judete. 

Tn  conform  itate cu dispozitille art. 35 al/n. (6) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele pub/ice locale, cu modificarile ş i cornpletă rile ulterioare, obligatiile financiare 
rezultate din acorduri de coo perare, infr ă tire sau de oderare a unit ă tilor administrativ 
teritoriale la asociatii interne organizate la nivel national or/ la organizatii intemationale 
cu personalitate juridica, hotă rate de consiliul judetean, isn condiVile legii, se suporta din 
bugetul pro priu al judet-ului. 

Constatand că  sunt 7ndeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean ialomita aprobarea hotel' rarii in forma 0 continutul prezentate in 
project. 

PRUEDINTE 
MARIAN PA L 

Redactat 

Haimana Ana-Maria 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotă rfire privind aprobarea cuantumului cotizatiilor si contributiilor Judetului 

Ialomita si Consiliului Judetean Ialomita la unele organisme interne, pe anul 2023 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita, propune aprobarea 
cuantumului cotizatiei ş i contribuţ iilor Jude ţului Ialomiţ a ş i Consiliului Judeţ ean Ialomita la uncle 
organisme interne, pe anul 2023. 

Conform comunic ă rilor transmise de organismele la care Judetul Ialomi ţ a ş i Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a au calitatea de membru/asociat, prin proiectul de hot ă rare se propun urm ă toarele 
cotizatii ş i contributii: 
a) 45.793,28 lei cotizaţ ia anual ă  la Uniunea Naţ ională  a Consiliilor Judetene din Romania; 
b) 892.799,07 lei contribuţ ia anual ă  la Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud Muntenia; 
e) 1.000.000,00 lei ootiza ţ ia anuală  la Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  pentru infrastructura 
de transport de interes strategic in zona de Este ş i Sud judetele Galati, Braila, C ă lă raş i i Ialomi ţ a; 
d) 6.000,00 lei cotizatia anual ă  in cadrul Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "Situaţ ii de 
Urgenţă  Sud Muntenia"; 
d) 400.000,00 lei cotizatia anual ă  la Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009"; 
e) 300.000,00 lei cotizaţ ia anual ă  la Asociaţ ia de Dezvoltare intercomunitar ă  Ialomila; 
f) 400.000,00 lei cotizaţ ia anuală  la Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ADI PERIURBANA 
SLOBOZIA"; 
g) 300,00 lei cotizaţ ia anuală  la Asociaţ ia Administratorilor Publici din Romania; 
h) 800,00 lei cotizaţ ia anuală  la Asociaţ ia Secretarilor Jude ţ elor din Romania; 
i) 500,00 lei cotizaţ ia anuală  la Asociaţ iaAsociatia Direetorilor Economici i Contabililor din 
Judeţ ele din Romania; 
j) 500,00 lei cotizaţ ia anual ă  la Asociatia Arhitec ţ ilor efi de Jude ţ e. 

Legalitatea proiectului de hotă rare este sustinut ă  de : 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. e), coroborat cu aim. (7) lit. c) din Ordonanta de Urgen ţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
potrivit că rora consilial jude ţ ean hotă răş te cooperarea ş i asocierea cu alte unit ă li administrativ — 
teritoriale din ţ ară , precum ş i aderarea la asociaţ ii naţ ionale ale autorit ăţ ilor administraţ iei publice 
locale, in vederea promov ă rii unor interese comune, in conditiile legii ş i in limitele sale de 
competent:6.; 

- prevcderile art. 35 aim. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, potrivit 
cdruia obligaţ iilc fmanciare rezultate din aderarea unit ă tii administrativ 	teritoriale la asociaţ ii 
interne ş i internationale cu personalitate juridic ă , hot ă rate de autorit ăţ ile deliberative , in condi ţ iile 
legii, se inscriu, se angajeaz ă  ş i se suportă  din bugetele locale ale acestora; 

- prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional ă  a Romaniei, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

comunic ă rile transmise de organismele interne, men ţ ionate in preambulul proiectului de 
hotă rare. 

În bugetul propriu al judetului Ialomita pe anul 2023 au fost prev ă zute ş i aprobate sumele 
necesare pentru acoperirea contribu ţ iilor ş i cotizaţ iilor aferente anului bugetar in curs. 

DIRECTOR EXKOT 
khan- 	OGARU 
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