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CONSILIUL AMMAN IALOMITA  

PROIECT DE HOTellaRE Ni?. 	 
privind aprobarea asocierii Judetului Ialomita cu Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitarei Ialomita in vederea finanteirii proiectelor in cadrul implementlirii 
Programului Judetean de Dezvoltare Local(' lalomita 2023 

Consiliul Judetean 
Aveind  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  Ą J 	

) /2023- / din 	2023 al Presedintelui 
Cons iliului Judeţ ean 

Examin ă nd: 
- adresa nr. 257 din 13.02.2023 a Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitară  

Ialomiţ a; 
Proiectul  Pro gramului Judeţ ean de Dezvoltare Local ă  Ialomiţ a 2023; 

- Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 86 din 18.05.2018 privind 
aprobarea asocierii Judelului 1alomiţ a cu unele unităţ i administrativ-teritoriale din judeţ  
in vederea constituirii Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitarei Ialomi ţ a; 

- Raportul de specialitate nr. 4510 /2023-  j  din  AD •0)... 2023 al Direcţ iei 
Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 	/2023- 	 din 	2023 al Comisiei economico- 
financiare ş i agricultura; 

- Raportul nr. 	/2023- 	din 	2023 al Comisiei juridice, de 
disciplină , drepturi, obligaţ ii incompatibilităţ i, 

In conform itate Cu..  

- prevederile art. 89 al/n. (1) si al/n. (8), art. 90 alin. (I) si (3), art. 92 al/n. (I), 
art. 173 alin.(1) lit. b) si e), al/n. (3) lit. d) ş i al/n. (7) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art.35 alin,(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţ ele pub/ice 
locale, cu modificeirile si complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr, 12 din 31.01.2023 
privind aprobarea bugetului general al judeţ ului Ialomiţa pe anul 2023, cu modific ă rile 
ş i completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOT4 R Ă $TE: 

Art.1 Sc aprobă  asocierea Judeţului Ialomiţ a cu Asociaţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitară  lalomiţ a fn vederea finanţ eirii proiectelor în cadrul implementă rii 
Pro gramului Judeţ ean de Dezvoltare Locală  Ialomiţ a 2023. 



Art.2 Se aprobă  Acordul de parteneriat privind finanţ area mentionată  la art. 1) in 
forma si conţ inutul prezentate in anexa, care face parte integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art. 3 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita, să  semneze Acordul de parteneriat mentionat la art. 2), precum ş i even tualele 
acte aditionale la acesta. 

Art. 4 Prezenta hotă rdre produce efecte de la data comunică rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judelului Iaiomiţ a, prezenta hotă rare se 
va comunica Presedintelui Consiliului Judetean Ialomiţa, Directiei Buget Finante din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomita ş i Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  Ialomita, spre ducere la indeplinire ş i spre slang Inst ituţ iei 
Prefectului Judetul Ialomila, urmă nd să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial al judeţ ului". 

PREsSEDINTE, 
MAI?IAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul general al judefului 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

 

Rd/Oc 
TE 



Consiliul Judetean Ialomita 	 Asociatia de Dezvoltare 
Intereomunitar ă  Ia 'Lomita 

Nr. 	 Nr. 

ACORD DE PARTENERIAT 

În temeiul: 

Ordonantei de Urge* a Guvemului nr. 57 72019 privind Codul administrativ; 
Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, Cu  modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr.86/18.05.2017 privind aprobarea asocierli Judetului 
Ialomita cu unele unit ăţ i administrativ-teritoriale din judeţ  in vederea eonstituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialornita; 
Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr, 12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al 
jude ţ ului Ialomi ţ a pe anul 2023, at modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
Hotă rdrii Consiliului Tudetean Ialomita nr. 	  privind aprob are a 
asocierii ş i a acordului de parteneriat intre Judetul Ialomita ş i Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intereomunitară  Ialomiţ a in vederea fmarit ă rii proiectelor in cadrul implement ă rii Programului 
Judetean de Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023. 

Hotă ră rea Adună rii Generale a membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialomi ţ a nr. 6 
din 11,02.2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului de Finantare Nerambursabil ă  in cadrul 
Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  pentru anul 2023. 

Art. 1. PAOle 
1.1. Judetul Ialomita cu sediul in Piaţ a Revolutiei, nr. 1, Slobozia, telefon 0243/230200, fax 
0243 1232100, e-mail cji@cicnetso, cod fiscal 4231776, cod IBAN R058TREZ24A800110550142X 
deschis la Trezoreria Slobozia reprezentat ă  prin domnul Pavel Marian, Pre ş edintele Consiliului 
Tudetean Ialonii ţ a ,  in calitate de partener principal, 

1.2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialomita, cu sediul in municipiul Slobozia, Str, 
Matei Basarab, Nr.22, bl, AS, parter, cod fiscal 38485337, cod IBAN 
R040RZBR0000060020449019 reprezentat ă  prin domnul Ganea Daniel, Director ş i persoan ă  care 
gestioneaz ă  patrimoniul, conturile bancare ş i activit ă tile fmanciare curente ale asocia ţ iei,  in  calitate 
de partener secundar, 

au convenit urm ă toarele: 

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 
Prin semnarea prezentului Acord de parteneriat, p ă rţ ile  îi  exprim ă  acordul de colaborare in vederea 
implementă rii Programului Jude ţ ean de Dezvoltare Local ă  Ialomiţ a. 2023 

Art. 3. Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat  îl  reprezint ă  stabilirea modului de implementare, derulare ş i fmantare a 
Programului Jude ţ ean de Dezvoltare Local ă  Ialomiţ a 2023. 
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Art. 4. Principiile de bun ă  practien ale parteneriatului 
4.1 Palile trebuie s ă  se consulte in mod regulat ş i să  se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
activitatea cc face obiectul Acordului de parteneriat. 
4.2 Partenerii trebuie s ă  desfăş oare activit ă tile cu respectarea standardelor profesionale ş i de etic ă , 
respectiv cu maximum de profesionalism, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul 
vizat, 

Art. 5. Durata acordului 
5.1 Acordul de parteneriat intr ă  in vigoare la data sernn ă rii de ambii parteneri. 
5.2 P ă rti le se oblig ă  s ă  deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de 24 de luni. 

Art. 6. Drepturi ş i obligatii ale partenerilor 
6.1 Drepturi  i obligatii ale partenerului principal 
a) S ă  asigure finantarea Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023 cu sumele 
aprobate i prev ă zute in bugetul judetului Ialomita, iar transferul se va realiza conform anexei la 
prezentul acord de parteneriat. Pentru anul 2023 suma prev ă zută  in bugetul judetului este de 10.000 
mu i lei, iar pentru bugetul anului 2024 va fi prev ă zută  suma de 11.780 mu i lei. 
b) S ă  colaboreze cu partenerul secundar ş i s ă  sprijine derularea in bune conditii a Programului pe 
toat ă  durata derul ă rii Acordului de parteneriat. 
c) S ă  primeasc ă  inform ă ri trimestriale sau  on de caste on este nevoie despre stadiul de implementare 
a Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  2023. 
d) S ă  desemneze experti din cadrul aparatului de specialitate s ă  fac ă  parte din comisia de evaluare a 
cererilor de finantare/comisia de solutionare a contestatiilor .  

e) S ă  comunice partenerului secundar  once modificare intervenit ă  cu privire la aloc ă rile financiare 
anuale destinate imp lement ă rii Programului. 

6.2. Drepturi  i obligatii ale partenerului secundar 
a) S ă  colaboreze cu partenerul principal ş i să  asigure derularea in bune conditii a Programului pe 
toat ă  durata Acordului de parteneriat. 
b) S ă  informeze partenerul principal cu privire la modific ă rile Ghidului solicitantului de finantare 
nerambursabil ă  in cadrul Programului 2023. 
c) S ă  asigure resursele umane care s ă  participe la evaluarea cererilor de finantare primite din partea 
membrilor ADI Ialomi ţ a , precum ş i la monitorizarea implement ă rii proiectelor conform contractelor 
de finantare. 
d) Să  verifice ş i s ă  aprobe, dupd caz, cererile de plata primite de la beneficiarii finant ă rii 
nerambursabile, 
e) S ă  informeze trimestrial partenerul principal sau on de eke on este nevoie despre situatia 
stadiului de implementare a Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  2023. 
1) S ă  comunice partenerului principal once eveniment intervenit in derularea activit ă tii desfăş urate 
conform Acordului de parteneriat. 
g) S ă  asigure verificarea/regularizarea sumelor r ă mase neutilizate de unitkile administrativ 
teritoriale beneficiare, in termenele stabilite in Ghidul solicitantului ş i restituirea acestora Judetului 
Ialomita. 
Ii) S ă  promoveze Programul Judetean de Dezvoltare Local ă  2023 prin toate mijloacele de 
comunicare in pres ă  ş i mass-media. 

Art. 7. gesponsabilită tile p ă rţ i[orîn implementarea Aeordului de parteneriat 
Responsabilit ă tile partenerilor sunt descrise in tabelul de mai jos ş i corespund prevederilor Ghidului 
solicitantului de finantare nerambursabil ă  in cadrul Programului. 
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Partener principal 

Activitate Responsabilită ti 
Finan ţ area 
programului (in cloud 
etape) 

Aprobarea 	finanţă rii 	programului 	prin 
Hotă ră re a Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 
de aprob are a bugetului general al 
judetului pe anul 2023 — denumit ea 
primul an de finantare 
Aprobarea 	finanţă rii 	programului prin 
Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a 
de aprobare a bugetului general al 
judetului pe anti! 2024 — denumit ca al 
doilea an de finan ţ are 

Evaluarea cererilor de 
finantare 

Desemnarea expertilor care s ă  fac ă  parte 
din comisia de evaluare, respectiv 
comisia de solu ţ ionare a contestatiilor 

Monitorizarea 
implement ă rii 
programului 

Solicitarea 	de 	inform ă ri 	cu privire 	la 
implementarea proiectelor care au ob ţ inut 
fmanţ are. 

Partener secundar 

Evaluarea cererilor de 
finanţ are 

Desemnarea exper ţ ilor care s ă  fac ă  parte 
din comisia de evaluare, respectiv 
comisia de solutionare a contesta ţ iilor. 

incheierea 
contractelor de 
finantare 

intoemirea contractelor de fmantare. 

Finan ţ area pro i ectelor 

Monitorizarea 
implement ă rii 
proiectelor 

Verific area 	cererilor 	de 	plată 	ale 
beneficiarilor ş i aprobarea sumelor 

Realizarea procedurilor de Monitorizare a 
proiectelor finantate. 

Evaluarea 
programului 

Realizarea de rapoarte 

Publicitatea 
programului 

Promovarea 	Progranaului 	Judeţ ean 	de 
Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023 	ş i a 
evenimentelor din cadrul acestuia. 

Art. 8. Ră spunderea partenerilor: 
8.1 Partenerul principal r ă spunde de asigurarea finant ă rii Programului Tudetean de Dezvoltare 
Local ă  Ialomita 2023. 
8.2 Partenerul secundar r ă spunde de evaluarea, monitorizarea ş i finantarea proiectelor contractate in 
cadrul programului. 

Art. 9. Notifică ri 
9.1  Once comunicare Tune parteneri in leg ă tură  cu prezentul Acord de parteneriat se va face in scris; 
9.2 0/ice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere, c ă t ş i la primire, 
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9.3 Comunic ă riIe intre p ă rti se pot face prin fax, e-mail, post ă , curier, cu condi ţ ia confirm ă rii 
primirii comunic ă rii. 

Art 10. Legea aplicabilA 
Prezentul Acord de parteneriat se incheie ş i va fi interpretat in conformitate cu legisla ţ ia rom ă nease ă  
in vigoare. 

Art. 11. Arnendamente la Aeordul de Parteneriat 
11.1 Pe durata prezentului Acord, p ă rţ ile vor avea dreptul s ă  convină  in scris asupra modific ă rii 
anumitor clauze, prin act adi ţ ional, orică nd interesele lor cer acest lucru . 

Art. 12. Litigii 
Once dispută  care poate lua na ş tere din sau in leg ă tură  cu prezentul Acord de parteneriat va fi 
soluţ ionat ă  pe cale amiabila intre P ă rţ i, jar in situa ţ ia in care acestea nu ajung la niciun acord privind 
soluţ ionarea acestei dispute, aceasta va fi solu ţ ionat ă  de instan ţ ele compete*. 

Art 13. Prevederi finale 

Prezentul Acord a fost incheiat ast ă zi, 	  in 2 (dou ă ) exemplare originale, 
Cate unul pentru fiecare parte. 

PARTENER PRINCIPAL 
JUDETUL IALOMITA 

PRE$ED1NTELE 
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

MARIAN PAVEL 

PARTENER SECUNDAR 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ  IALOMITA 

DIRECTOR, 
DANIEL GANEA 

Director executiv B.D.F., 	 Avizat C.F.P.P 
Mihaela Moroianu 

Avizat CFPP, 

Director executiv D.C.O., 	 Avizat legalitate 
Iulian Grigorin Dogaru 

Avizat legalitate, 
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Consiliul Judetean Ialomita 	 Asoeiatia de Dezvoltare 
IntereomunitarA Ialomita 

Nr. 	 Nr. 

Anex ă  - La aeordul de parteneriat 
Procedura de plata 

A. INFORMATII CU CARACTER GENERAL 

Prezentarea Programului Jude ţ ean de Dezvoltare Local ă  Ialomi ţ a 2023 

Programul Jude ţ ean de Dezvoltare Loco'la Ialomi ţ a 2023 

Programul Judetean de Dezvoltare Locala îi propune s ă  sprijine implementarea de proiecte care 
vizeaz ă  investiţ ii de infrastructur ă  de interes local, cu incadrarea in prevederile Cap. V „ Alocarea 
financiar ă " din Ghidul Solicitantului de finantare nerambursabila 2023. 

Programul Jude ţ ean de Dezvoltare Local ă  IaLomita 2023 

Programul Judetean de Dezvoltare Local ă  are c ă  scop imbunat ă tirea continua a calit ă tii vieţ ii 
locuitorilor judetului Ialomita, a generatiilor prezente ş i viitoare, prin dezvoltarea de comunit ă ti 
rurale ş i urbane sustenabile, capabile sa gestioneze ş i să  utilizeze resursele in mod eficient, pe zone 
de potential economic ş i pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protectia mediului ş i 
coeziunea social ă . 

Obiectivele specifice prin care programul î ş i propune să - ş i atingă  scopul mai sus men ţ ionat sunt 
urmă toarele: 

• dezvoltarea echilibrat ă  a infrastructurii, coordonat ă  cu implementarea sistemelor adecvate de 
management ş i valorifieare a capitalului natural in vederea gestion ă rii ecoefieiente a consumului 
de resurse, cu accent pe valorificarea optima a acestora; 

• creş terea continua a capacit ă tii de management, planificare ş i parteneriat a actorilor relevanti in 
contextul jude ţ ean in vederea dezvolt ă rii durabile a judetului ş i a diminuarii disparit ă tilor dintre 
medial rural ş i eel urban; 

• imbun ă tatirea serviciilor sociale, educa ţ ionale, cultural-recreative; 
• imbun ă tă tirea calit ăţ ii spaţ illor publ ice (infrastructur ă  rutiera, spatii verzi, utilita ţ i etc). 

Seopul procedurii : 

Procedura stabile ş te modalitatea de finantare a Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  
Ialomiţ a 2023 de c ă tre Judetul Ialomita prin ADI Ialomita. 

I. Efeetuarea pl ăţ ilor 

Plata sumelor reprezentand finan ţ area Programului Judetean de Dezvoltare Local ă - Ialomita se 
efectueaz ă  prin virament banear, din bugetul Judetului Ialomi ţ a ,  in contul bancar al Asocia ţ iei de 
Dezvoltare Intereomunitar ă  Ialomita, R040RZBR0000060020449019 deschis la Raiffeisen Bank - 
Sucursala Slobozia. 
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Transferul din contul Jude ţ ului Ialomiţ a in contul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialomiţ a 
se va realiza trimestrial sau on de ate on necesit ă tile de finantare impun, în baza unej solicit ă ri 
transmis ă  Jude ţ ului Ialomi ţ a, solicitare care trebuie s ă  contin ă  necesarul de finantare a fi utilizat de 
unit ăţ ile administrativ teritoriale beneficiare, conform contractelor de finan ţ are incheiate in acest 
s ens 

În ultimul trimestru al fiec ă rui exercitiu bugetar sumele alocate ş i neutilizate vor fi restituite 
Judetului Ialomita pana la 20 decembrie a fiec ă rui exercitiu bugetar. 

Solicitarea de plat ă  va fi insoti ă  de urrnă toarele docurnente:  

- Procesele-verbale ale Comisiei de evaluare a Cererilor de finantare prin care se solicit ă  finaMare 
nerambursabil ă  in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023; 
- Hotă ră rile Consiljului de Administra ţ ie al ADI Ialomita cu privire la aprobarea cererilor de 
finanţ are, in copie conform Cu originalul; 

Contractele de finanţ are incheiate intre ADI Ialomi ţ a ş i beneficjarii cererilor de finantare, in copii 
conform cu originalul; 

Situatiile cu sumele estimate a fi pl ă tite solicitantilor în perioada urm ă toare ; 
- Judetul Ialomita i ş i rezerv ă  dreptul de a solieita ş i alte documente, in func ţ ie de caracteristicile 
proiectului aflat in finan ţ are. 

IL Clanze finale 

ADI Ialomita  îi revine intreaga responsabilitate in ceea ce prive ş te administrarea sumelor alocate 
din bugetul Jude ţ uluj Ialomiţ a, cu respectarea prevederilor legale ş i a destinatiei sumelor prev ă zute 
in eontractele de finantare. 

Finantă rile nerambursabile din fonduri publice se acord ă  solicitantilor ale c ă ror propuneri de project 
vor fi selectate in urma aplic ă rii procedurjlor de evaluare ş i selectie, in baza unui contract de 
finantare nerambursabil ă  incheiat intre ADI Ialomita ş i beneficiar. 

ADI Ialomita are obligatia de a -tine o evident ă  pentru fiecare project finantat prin Programul 
Judetean de Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023 

Judetul lalomita va efectua pl ă tile aferente solicit ă rilor in maximum 10 zile de la primirea 
solicit ă rilor de plata. 

Sumele ră mase neutilizate pan ă  la data de 20 decembrie a fiec ă rui exercitiu financiar vor fi restituite 
de ADI Ialomiţ a, Judetului Ialomita, in contul ş i la banca indicat ă  de acesta. 
Judetul Ialomita are dreptul de a verifica toate datele ş i documentele în leg ă tură  cu 
realizarea programului. 

ADI 	Ialomita se oblig ă  să  permită  reprezentantilor Jucletului 	Ialomiţ a evaluarea 	realiz ă rii 
programului, prin punerea la dispozi ţ ia acestora a tuturor datelor ş i documentelor solieitate. 

PRESEDINTE 	 DIRECTOR 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMIŢ A 	 ADI IALOMITA 

MARIAN PAVEL 	 DANIEL GANEA 
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ROMANIA 

- ----CONSILIWAUDETEARIALOMITA 

at  0C-311Fothrratism 

Slobozia Plata Revolutiei Nr. 1 
web: www.cknet.ro  

e-mail: cji@cicnetro  

Nr451 202S---7 ,02_  2023 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

PREYEDINTE 

PRE$ 
MARI 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hottirlire privind aprobarea asocierii Judetulai Ialomita 

Cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă  Ialomita in vederea finanteirii proiectelor in cadrul 
implement ă rii Program ului Judetean de Dezvoltare Laced Ialomita 2023 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii propunetn Consillului Judelean Ialomita 
aprobarea asocierii Judeţ ului Ialomita Cu Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard Ialomiţa in 
vederea finantă rii proiectelor în cadrul implementă rii Programului Judefean de Dezvoltare Locald 
Ialomita 2023. 

Propunerea este fundamentată  pe prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) ş i alin. (7) lit, a) din 
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, potrivit cdrora cons/huh 
judefean indeplineste atributii privind cooperarea interinstitutională , sens in care hotă rdste, in 
conditiile legit, cooperarea sau asocierea cu peroane juridice romă ne on stră ine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civild in vederea finamă rii ş i realiză rit in comun a unor acţ iuni, lucră ri, 
servicii sau proiecte de interes public judetean. 

Conform prevederilor art. 90 al/n. (3) din OrdonaMa de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, „Judetele pot sprijini asociatiile de dezvoltare intercomunitarci prin 
programe de dezvoltare judelene sau locale, finanţ ate anual din bugetul judetului sau din alte surse, in 
condifiile legit care reglementeazd finantele pub/ice locale, inclusiv prin asigurarea finanfă rii 
acestora din bugetul propriu al unită tii administrativ-teritoriale." 

Astfel,  in projectul bugetului general al Judetului Ialomita pe anul 2023 supus aprobă rti 
Consiliului Judeţ ean Ialomita este alocatd suma de 10.000 mil lei pentru finantarea unor objective de 
investitii de infrastructură  in cadrul Programulut Judetean de Dezvoltare Locald Ialomi la 2023, 
program care isi propune să  sprijine financiar derularea de projecte care vizează  objective de 
investiţ ii de infrastructură  de interes local pentru dezvoltarea comunită tilor din jucleţ , urmă nd ca  în  
bugetul anuhii 2024 sd se prevadd suma de 11.780 mii lei. 

Asociatia de dezvoltare intercomunitară  va avea responsabilitatea primirii cererilor de 
finantare nerambursabilă , va selecţ iona projectele conform prevederilor Ghidului solicitantului de 
finantare nerambursabilă  in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locald Ialomita 2023 si are 
responsabilitatea efectudrii pleitilor in cadrul contractelor incheiate cu solicitamii in conditii de 
legalitate. 

Reglementarea modaliteitii de acordare a finantdrii si de gestionare a fondurilor este 
prevă zut ă  în Acordul de parteneriat, anexă  a Proiectului de hotără re. 

Asocierea judetului Ialomiţa cu Asociaţ ia de Dezvoltare Intercotnunitard Ialomila este in 
conformitate cu prevederile art. 35 al/n. (1) din Legea nr. 27372006 privind finantele publice locale, 
cu modific ă rile completdrile ulterioare, potrivit ccirora"autorităţ ile deliberative pot aproba 
colaborcirea sau asocierea pentru realizarea unor lucră ri ş i servicii publice locale". 

Av ă nd in vedere că  sunt indeplinite condiliile de legalitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lcdomita adoptarea hotă ră rii in for 	continutul prezentate in protect. 

Redactat, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea asocierii Judetului Ialomita cu Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  Ialomiţa in vederea finant ă rii proiectelor în cadrul impletnent ă rii Programului 

Judelean de Dezvoltare Local ă  Ialomita 2023 

In conformitate en prevederile 90 al/n. (3) din Ordonanta de Urge* a Guvermilui 
nr. 5772019 privind Codul adminjstrativ, Judefele pot sprijini asociaţ iile de dezvoltare 
intercomunitară  prin programe de dezvoltare judefene sau locale, finantate annul din bugetul 
judeţ ului sau din alte surse. 

Prin proiectul bugetuluj judefului Ialomita pentru anul 2023, s-a supus aprobă rii Consiljului 
Judeţ ean Ialomita alocarea sumei de 10.000 mii lej pentru )(inanfarea unor investiţ ii de infrastructură  
de interes local, eligibjle a f finanţ ate in eadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locală  Ialorniţ a 
2023, urmă nd ca in bugetul anului 2024 sd se prevadă  suma de 11.780 mii lei. 

Potrivit dispoziţ iilor art. 173 al/n. (1) lit, e) 	al/n. (7) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, consiliul judefean indeplineste atributii privind 
cooperarea interinstitufională , sens in care hotă ră ste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
peroane juridice romdne on stră ine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă  in vederea finantă rii ş i 
realiză rii in comun a unor acţ iuni, lucră ri, servicii sau proiecte de interes public judetean. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  lalomiţa a aprobat Program,' Judeţean de 
Dezvoltare Locate, Ialornifa 2023 si Ghidul al solicitantului de finanţ are nerambursabilej in cadrul 
acestui program, pentru finanţ area unor objective de investiţ ii de infrastructură  de interes local, dar 
cu impact asupra dezvolt ă rii comunită tilor nivel judefean. 

Pentru punerea  în aplicare a aces tui program si alocarea finatiOrii nerambursabile de la 
bugetul judefului Ialomita, conform prevederilor 90 al/n. (3) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesară  reglementarea prin ineheierea unui Acord de 
parteneriat dintre Judetului Ialomiţ a cu Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitară  Ialornita in vederea 
finanfă rii pro iectelor pentru implementarea Programului Judetean de Dezvoltare Locală  Ialomiţ a 
2023. 

Acordul stabileste condWile si modalitatea de utilizare a fondurilor publice 	obligatiile 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Ialomiţ a prjvind gestionarea fondurilor pub/ice. 

Tindnd cont de faptul c ă  ş i Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile 
si complet ă rile ulterioare, in art. 35 aim. (1) prevede că  "autorită tile deliberative pot aproba 
colaborarea scut asocierea pentru realizarea unor lucră ri ş i servicii pub/ice locale" sj avdnd în vedere 
importanta implementă rii unor objective de investiţ ii de infrastructură  la nivelul comunit ă tilor rurale 
si urbane din judeţ  pentru dezvoltarea acestora, apreciem că  sunt indeplinite condipile de legalitate 
si de oportunitate pentru adoptarea hotdrarii in forma si continutul prezentate in project. 
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Câtre, 

Consiliul Judelean Ialontita 

Urmare adresei durnneavoastrA nr. 3746 12023T/10.02.2023 , itferitorla propunerea de 

proieet in vederea stabilirii ordinii de zi a edirot ordinare a Consiliului Jud*an lalomita, 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara". Ialomila, va proptme introducerea pc ordinea de zi a 

proieetului de botardre privind inebeierea Acordului de parteneriat intre Consilitil Judetean 

lalornita si AsociaTia de Dezvoltare Intereomunitard Talomita, in seopul implementarii 

Programului Judetean de Dezvoltare Locata pentru anul 2023. 

Totodatd, anexam prezentei si Aeordul de parteneriat, pentru derularea Programului 

Judetean de Dezvoltare Locala 2023, in forma draft. 

Cu stim'ă  
A 	. 
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