
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja 

cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, 
în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1480 din  12.05.2017  a primarului comunei Gheorghe

Doja;
- adresa nr. 3622 din 29.03.2017  a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- raportul nr.  1479 din  12.05.2017 al Compartimentului  contabilitate  din cadrul

aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr.  1481  din   12.05.2017  al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din
cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja;

- raportul nr. 1482  din  12.05.2017al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja;

În conformitate cu:
- prevederile art. 11- art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  195/2006,  legea  cadru  a  descentralizării,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia

publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. a) şi 45 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea

administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă asocierea comunei Gheorghe Doja cu Judeţul Ialomiţa şi unele
unităţi  administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii  Asociaţiei  de Dezvoltare
Intercomunitară  Ialomiţa,  prescurtat  ADI  Ialomiţa,  persoană  juridică  română,  fără  scop
patrimonial, de drept privat şi de utilitate publică, cu personalitate juridică şi patrimoniu
propriu.



Art. 2 - Se aprobă Actul constitutiv al ADI Ialomiţa , în forma prevăzută în anexa
nr. 1 şi Statutul ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr. 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă participarea comunei Gheorghe Doja la constituirea patrimoniului
iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, precum şi la cuantumul anual
al cotizaţiei de membru, ale căror valori sunt prevăzute la art. 12 alin. (1) punctele 1 şi 2
din Statutul ADI Ialomiţa, respectiv de 1.000 de lei şi 1,5 lei/locuitor/an.

Art. 4 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa funcţionează ca subiect de
drept fiscal, fiind titulară a codului de înregistrare fiscală şi a contului deschis la Raiffaisen
Bank, sucursala Slobozia.

Art.5  -  Se  împuternicesc  domnul   Ion  Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe Doja
născut la data de 01.01.1959, în localitatea Gheorghe Doja, domiciliat în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, strada Voinea, nr.35, posesor al C.I. seria SZ nr. 414588, eliberată
de SPCLEP Slobozia, la data de 12.01.2015 şi, în lipsa primarului, domnul Vlăsceanu Puiu,
viceprimarul comunei Gheorghe Doja, supleantul primarului, născut la data de 28.04.1970,
în  localitatea  Slobozia,  domiciliat  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  strada
Ionescu, nr.12, posesor al C.I. seria SZ nr. 421402, eliberată de  SPCLEP Slobozia, la data
de  09.04.2015,  să  semneze,  în  numele  şi  pe  seama  comunei  Gheorghe  Doja,  Actul
constitutiv şi Statutul ADI Ialomiţa, anexate la prezenta hotărâre, precum şi să reprezinte
localitatea Gheorghe Doja în Adunarea generală a ADI Ialomiţa.

Art.6 -  Membrul supleant va putea participa la şedinţele Adunării Generale a ADI
Ialomiţa în baza unui mandat scris dat de membrul titular.

Art.7 - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  8 -  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  ADI   Ialomiţa,  primarului  şi
viceprimarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  compartimentelor  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja  precum şi   Instituţiei  Prefectului  –
judeţul Ialomiţa şi va fi adusă la cunoştiinţă publică prin afişare la sediul  instituţiei şi pe
site www.gheorghedojail.ro, prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.

                   Preşedinte,
                   Filipoiu Mihaela-Evelina

                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,     
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica

Nr. 30
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 27.06.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 1480 din  12.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja 

cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, 
în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Având în vedere:
- adresa nr. 3622 din 29.03.2017  a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- raportul nr.  1479 din  12.05.2017 al Compartimentului  contabilitate  din cadrul

aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile art. 11- art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  195/2006,  legea  cadru  a  descentralizării,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia

publică, republicată,
Consider necesar şi oportun  să se adopte  hotărârea privind aprobarea asocierii

Comunei Gheorghe Doja  cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din
judeţ,  în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, conform
proiectului de hotărâre anexat.

Primar,
ION MIHAI



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 1479 din  12.05.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

hotărâri pentru aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja 
cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, 

în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Având în vedere:
- adresa nr. 3622 din 29.03.2017  a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
În conformitate cu:
- prevederile art. 11- art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  195/2006,  legea  cadru  a  descentralizării,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia

publică, republicată,
Propun adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja

cu  Judeţul  Ialomiţa  şi  unele  unităţi  administrativ-teritoriale  din  judeţ,   în  vederea
constituirii   Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Ialomiţa,  conform  anexelor
prezentate.

Inspector contabilitate,
Dorobanţu Gilica



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1481 din  12.05.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja 

cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, 
în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1480 din  12.05.2017  a primarului comunei Gheorghe

Doja;
- adresa nr. 3622 din 29.03.2017  a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- raportul nr.  1479 din  12.05.2017 al Compartimentului  contabilitate  din cadrul

aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile art. 11- art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  195/2006,  legea  cadru  a  descentralizării,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia

publică, republicată,
Examinând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin.

(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea
pentru  aprobarea asocierii  Comunei  Gheorghe Doja cu Judeţul  Ialomiţa  şi  unele unităţi
administrativ-teritoriale  din  judeţ,  în  vederea   constituirii   Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr. 1482 din  12.05.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja

cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ,
în vederea  constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1480 din  12.05.2017  a primarului comunei Gheorghe

Doja;
- adresa nr. 3622 din 29.03.2017  a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- raportul nr.  1479 din  12.05.2017 al Compartimentului  contabilitate  din cadrul

aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile art. 11- art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-

cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  195/2006,  legea  cadru  a  descentralizării,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia

publică, republicată,
Examinând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin.

(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea
pentru aprobarea asocierii Comunei Gheorghe Doja  cu Judeţul Ialomiţa şi unele unităţi
administrativ-teritoriale  din  judeţ,   în  vederea   constituirii   Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia juridică şi de disciplină,



Anexa nr. 1 la  HCL nr. 30 din27.06.2017

ACTUL CONSTITUTIV 
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIŢA

CAPITOLUL I
DATELE DE IDENTIFICARE A MEMBRILOR FONDATORI

Art. 1.  Subscrisele unităţi administrativ-teritoriale:

1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1,
reprezentat de  domnul Moraru Victor, în calitate de preşedinte;

2. Municipiul Feteşti, prin Consiliul local al municipiului Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi,
nr.595,bl. CF3, sc..A, et. 2-3, reprezentat  de domnul Gafiţoi Sorin, în calitate de primar;

3.  Oraşul Amara, prin Consiliul local al oraşului Amara, cu sediul în Amara, str. Nicolae Bălcescu,
nr. 91,  reprezentat de domnul Sohodoleanu Gheorghe, în calitate de viceprimar cu exercitarea de drept a
atribuţiilor de primar;

4.  Oraşul  Căzăneşti,  prin  Consiliul  local  al  oraşului   Căzăneşti,  cu  sediul  în  Căzăneşti,  șos.
Bucureşti, nr. 93, reprezentat de domnul Măchiţă Alexandru, în calitate de  primar;

5. Oraşul Fierbinţi Tîrg, prin Consiliul local al oraşului Fierbinţi Tîrg, cu sediul în Fierbinţi Tîrg,
str. Calea Bucureşti, nr. 18, reprezentat de Cîmpean Marius Alin, în calitate de viceprimar cu exercitarea
de drept a atribuţiilor de primar;

6. Comuna Adâncata, prin Consiliul local al comunei Adâncata, cu sediul în comuna Adâncata,
reprezentat de domnul Barbu Ionel Valentin, în calitate de primar;

7.  Comuna  Albeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Albeşti,  cu  sediul  în  comuna  Albeşti,
reprezentat de domnul Jugănaru Emil, în calitate de  primar;

8.  Comuna  Alexeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Alexeni,  cu  sediul  în  comuna  Alexeni,
reprezentat de domnul Cărbune Ion, în calitate de primar;

9.  Comuna   Andrăşeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Andrăşeşti,  cu  sediul  în  comuna
Andrăşeşti, reprezentat de domnul Vasile Adrian, în calitate de  primar;

10.  Comuna  Balaciu,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Balaciu,  cu  sediul  în  comuna  Balaciu,
reprezentat de domnul Simion Mirel Dănuţ, în calitate de  primar;

11.  Comuna  Bărcăneşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Bărcăneşti,  cu  sediul  în  comuna
Bărcăneşti, reprezentat de domnul Popa Daniel, în calitate de primar;

12.Comuna  Borăneşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Borăneşti,  reprezentat  de  domnul  Nae
Adrian, în calitate de primar;

13. Comuna Bucu, prin Consiliul local al comunei  Bucu, cu sediul în comuna Bucu, reprezentat de
domnul Drăguşin Ion, în calitate de primar;

14.  Comuna  Cocora,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Cocora,  cu  sediul  în  comuna  Cocora,
reprezentat de domnul Lefter Sorin Dănuţ, în calitate de  primar;



15.  Comuna  Colelia,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Colelia,  cu  sediul  în  comuna  Colelia,
reprezentat de domnul Niţă Nichita, în calitate de primar;

16.  Comuna  Cosîmbeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Cosîmbeşti,  cu  sediul  în  comuna
Cosîmbeşti, reprezentat de domnul Popescu Bogdan, în calitate de primar;

17. Comuna Coşereni, prin Consiliul local al comunei Coşereni, cu sediul în comuna Coşereni,
reprezentat de domnul Tudorache Lucian, în calitate de primar;

18. Comuna Drăgoeşti, prin Consiliul local al comunei Drăgoeşti, cu sediul în comuna Drăgoeşti,
reprezentat de domnul Mitrea Ion, în calitate de  primar;

19. Comuna Dridu, prin Consiliul local al comunei Dridu, cu sediul în comuna Dridu, reprezentat
de domnul Turiga Valentin, în calitate de primar;

20. Comuna Gheorghe Doja, prin  Consiliul local al comunei  Gheorghe Doja, cu sediul în comuna
Gheorghe Doja, reprezentat de domnul Ion Mihai, în calitate de primar;

21.  Comuna  Grindu,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Grindu,  cu  sediul  în  comuna  Grindu,
reprezentat de domnul Vieriu Costel, în calitate de  primar;

22.  Comuna  Griviţa,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Griviţa,  cu  sediul  în  comuna  Griviţa,
reprezentat de domnul Stroe Vasile, în calitate de  primar;

23. Comuna Gura Ialomiţei, prin Consiliul local al comunei Gura Ialomiţei, cu sediul în comuna
Gura Ialomiţei, reprezentat de domnul Lambru Cristinel Constantin, în calitate de primar;

24.  Comuna  Jilavele,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Jilavele,  cu  sediul  în  comuna  Jilavele,
reprezentat de domnul Petre Ene Miloievici, în calitate de primar;

25. Comuna Maia, prin Consiliul local al comunei Maia, cu sediul în comuna Maia, reprezentat de
domnul Zamfir Marian, în calitate de primar;

26.  Comuna  Mărculeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Mărculeşti,  cu  sediul  în  comuna
Mărculeşti, reprezentat de domnul Ciriblan Sorin Romeo, în calitate de primar;

27. Comuna Mihail Kogălniceanu, prin Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, cu sediul
în comuna Mihail Kogălniceanu, reprezentat de domnul Dinu Alexandru, în calitate de  primar;

28. Comuna Miloşeşti, prin Consiliul local al comunei Miloşeşti, cu sediul în comuna Miloşeşti,
reprezentat de domnul Chiţoiu Nelu, în calitate de  primar;

29.  Comuna  Moldoveni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Moldoveni,  cu  sediul  în  comuna
Moldoveni, reprezentat de domnul Dumitru Victor Alexandru, în calitate de primar;

30.  Comuna  Movila,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Movila,  cu  sediul  în  comuna  Movila,
reprezentat de domnul Mihai Valeriu, în calitate de  primar;

31. Comuna Munteni- Buzău, prin Consiliul local al comunei Munteni-Buzău, cu sediul în comuna
Munteni-Buzău, reprezentat de domnul Stan Florin, în calitate de  primar;

32.  Comuna Ograda,  prin Consiliul  local  Ograda,  cu sediul  în  comuna Ograda,  reprezentat  de
domnul Badea Lilian, în calitate de primar;



33. Comuna Perieţi, prin Consiliul local al comunei Perieţi, cu sediul în comuna Perieţi, reprezentat
de domnul Merlea Sile-Adrian, în calitate de  primar;

34. Comuna Platoneşti, prin Consiliul local Platoneşti, cu sediul în comuna Platoneşti, reprezentat
prin domnul Negraru Florinel, în calitate de primar;

35.  Comuna  Reviga,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Reviga,  cu  sediul  în  comuna  Reviga,
reprezentat de domnul Barbu Niţu, în calitate de  primar;

36.  Comuna  Roşiori,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Roşiori,  cu  sediul  în  comuna  Roşiori,
reprezentat de domnul Cristea Nicu, în calitate de primar;

37. Comuna Sălcioara, prin  Consiliul local al comunei Sălcioara, cu sediul în comuna Sălcioara, 
reprezentat de domnul Stoica Gabriel, în calitate de  primar;

38.Comuna  Sărăţeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Sărăţeni,  cu  sediul  în  comuna  Sărăţeni,
reprezentat de domnul Tocileanu Eugen, în calitate de primar;

39.  Comuna  Săveni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Săveni,  cu  sediul  în  comuna  Săveni,
reprezentat de doamna Drăgoi Daniela Mariana, în calitate de  primar;

40.  Comuna  Scînteia,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Scînteia,  cu  sediul  în  comuna  Scînteia,
reprezentat de doamna Ilie Georgeta, în calitate de  primar;

41.  Comuna  Sfântu  Gheorghe,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Sfântu  Gheorghe,  cu  sediul  în
comuna Sfântu Gheorghe, reprezentat de domnul Teculescu Petru-Mădălin, în calitate de  primar;

42.  Comuna  Stelnica,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Stelnica,  cu  sediul  în  comuna  Stelnica,
reprezentat de domnul Decu Fănică, în calitate de  primar;

43. Comuna Sudiţi, prin Consiliul local al comunei Sudiţi, cu sediul în comuna Sudiţi, reprezentat
de domnul Şincan Vasile, în calitate de  primar;

44. Comuna Traian, prin Consiliul local al comunei Traian, cu sediul în comuna Traian, reprezentat
de domnul Năstase Fănel, în calitate de primar; 

45. Comuna Valea Măcrişului,  prin Consiliul  local al  comunei   Valea Măcrişului,  cu sediul în
comuna Valea Măcrişului, reprezentat de domnul Bobeş Mihai, în calitate de  primar;  

46.  Comuna  Vlădeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Vlădeni,  cu  sediul  în  comuna  Vlădeni,
reprezentat de domnul Dinu Marian, în calitate de  primar;

47.  Comuna Axintele,  prin Consiliul  local  al  comunei  Axintele,  cu sediul în comuna Axintele,
reprezentat de domnul Grigore Tudor, în calitate de  primar;

48. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul local al comunei Valea Ciorii, cu sediul în comuna Valea
Ciorii, reprezentat de domnul Ionescu Ştefan, în calitate de  primar;

49. Comuna Gheorghe Lazăr, prin Consiliul local al comunei Gheorghe Lazăr, cu sediul în comuna
Gheorghe Lazăr, reprezentat de domnul Buzea Marian, în calitate de  primar;

50. Comuna Bueşti, prin Consiliul local al comunei Bueşti, cu sediul în comuna Bueşti, reprezentat
de domnul Mihăilă Nicolae, în calitate de  primar; 



51.  Municipiul  Slobozia,  prin  Consiliul  local  al  municipiului  Slobozia,  cu  sediul  în  Slobozia,
str_____________,  nr.______,bl._____,  sc.____,  et.  ____,  reprezentat   de  domnul  Mocioniu  Adrian
Nicolae, în calitate de  primar;

52. Comuna Giurgeni, prin Consiliul local al comunei Giurgeni, cu sediul în comuna Giurgeni,
reprezentat de domnul Dinu Valere, în calitate de  primar; 

53. Comuna Ciochina, prin Consiliul local al comunei Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina,
reprezentat de domnul Câmpulungeanu Vasile, în calitate de  primar;

54.  Comuna  Gârbovi,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Gârbovi,  cu  sediul  în  comuna  Gârbovi,
reprezentat de domnul Popa Grigore, în calitate de  primar, 

denumite în continuare membrii fondatori, am hotărât, de comun acord,  constituirea unei asociaţii
de dezvoltare intercomunitară.

Art. 2.  Organizarea şi funcţionarea asociaţiei este reglementată de prevederile art. 1 alin. (2), litera
g), punctul 3, art. 8 alin. (2), lit. e) şi art. 11 - 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prevederile Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 830/10.10.2006  privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi  publice, ale art.  16 alin. (1) din
Legea cadru a descentralizării  nr. 195/2006, ale art.  5 alin.  (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002
privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,
prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională, precum şi de prevederile
prezentului Act constitutiv şi ale Statutului. 

CAPITOLUL II
VOINŢA DE ASOCIERE ŞI SCOPUL PROPUS

Art. 3.  Asociaţia este subiectul de drept care reprezintă voinţa membrilor fondatori de a pune în
comun voluntar, în mod activ, constructiv şi permanent şi fără un drept individual de restituire, contribuţia
lor materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă, pentru realizarea scopului propus.
 

Art. 4.  Asociaţia se constituie ca persoană juridică română cu personalitate juridică,  de utilitate
publică, de drept privat şi fără scop patrimonial, cu  scopul  de  a  eficientiza  actul  de  administraţie
publică  locală,  de a  realiza  în  comun proiecte  de dezvoltare  de interes  regional,  judeţean sau zonal,
precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, gestionarea şi/sau exploatarea în comun a unor sisteme comunitare de
utilităţi  publice  şi   furnizarea/  prestarea  de  servicii/utilităţi  publice  pe  raza  teritorială  a  unităţilor
administrativ-teritoriale asociate, cu respectarea şi protejarea mediului pentru şi în folosul cetăţenilor, prin
implementarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa şi a strategiilor de dezvoltare locală, precum şi
pentru a realiza furnizarea în comun, în sistem de cooperare, a unor activităţi sau servicii publice.

Art. 5. Obiectivele asociaţiei sunt reglementate prin Statut.

CAPITOLUL III
DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Art. 6. Denumirea asociaţiei este  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, denumită în
continuare ADI Ialomiţa, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. _____ din __________
eliberată de Ministerul Justiţiei.



CAPITOLUL IV
SEDIUL ADI IALOMIŢA

Art.7.  (1) Sediul ADI Ialomiţa este situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr.
26, la etajul doi  al imobilului Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”.

(2) Sediul prevăzut la alin. (1) este dat în folosinţă, fără plată, pe perioada de funcţionare a ADI
Ialomiţa, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.____    din _________.

CAPITOLUL V
DURATA DE FUNCŢIONARE A ADI IALOMIŢA

Art.  8. ADI Ialomiţa  se constituie  pe durată  nedeterminată,  începând cu data  înscrierii  sale  în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Slobozia.

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL INIŢIAL AL ADI IALOMIŢA

Art. 9.(1) Patrimoniul iniţial al ADI Ialomiţa este în valoare de ______________ lei şi se compune
din aportul exclusiv virat  de membrii  fondatori  nominalizaţi  la art.  1 din prezentul  Act constitutiv,  în
contul nr.__________________________________   deschis la______________-, potrivit extrasului de
cont din data de______________.

(2)  Cotizaţiile  anuale  ale  fiecărui  membru  fondator  sunt  diferite,  în  funcţie  de  rangul  unităţii
administrativ-teritoriale şi vor fi prezentate în detaliu în Statut.

(3) Contribuţia la patrimoniul iniţial al ADI Ialomiţa, stabilită de Adunarea generală şi prevăzută în
Statut este în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare asociat.

(4) Patrimoniul ADI Ialomiţa poate fi majorat prin primirea de bunuri sau valori de la persoane
juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, inclusiv în cazul dizolvării acestora,
sponsorizări sau donaţii de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii, Statutului şi
prezentului Act constitutiv.

(5) Sursele de venit ale ADI Ialomiţa sunt următoarele :
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru funcţionarea Programului Judeţean
de Dezvoltare  Locală,  pentru  cofinanţarea  proiectelor  din fonduri  europene şi  pentru  servicii  speciale
prestate;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate şi 
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul ADI Ialomiţa.

CAPITOLUL VII
CELE DINTÂI ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Art. 10.(1)  Organele ADI Ialomiţa sunt :
a) Adunarea generală;
b) Consiliul de Administraţie şi 
c) Cenzorul.
(2) Adunarea generală este organul de conducere al ADI Ialomiţa, format din toţi reprezentanţii

asociaţilor, desemnaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora.
(3) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa este preşedintele ADI Ialomiţa şi preşedintele

Consiliului de Administraţie, acesta are atribuţiile prevăzute în Statut şi reprezintă asociaţia în raporturile
cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.

     (4) Sunt membri fondatori ai ADI Ialomiţa, unităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de
către  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  respectiv  de  către  persoanele  legal  împuternicite  de



organele deliberative ale  unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, expres nominalizate la
art. 1 din prezentul Act constitutiv.

Art. 11.(1) Consiliul  de Administraţie exercită conducerea executivă a ADI Ialomiţa şi asigură
punerea în practică a hotărârilor Adunării generale.
            (2) Consiliul de Administraţie al ADI Ialomiţa este format de drept din preşedintele asociaţiei şi 4
membri, aleşi din rândul membrilor Adunării generale a asociaţilor, pentru o perioadă de 4 ani, la şedinţa
de constituire din data de _________ , după cum urmează :

 a)  domnul VICTOR MORARU preşedintele asociaţiei
 b)                                                 vicepreşedinte, reprezentant al municipiilor   

           c)                                                şef departament, reprezentant al oraşelor
            d)                                                    şef departament, reprezentant al comunelor
           e)                                                 secretar

      
Art. 12. (1) Cenzorul asigură controlul financiar intern al ADI Ialomiţa, potrivit legii, Statutului şi 

prezentului Act constitutiv.
   (2) Cenzorul a fost desemnat de Adunarea generală de constituire din data de  

__________________          , în persoana  doamnei/domnului ___________________, pentru o perioadă 
de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
         

Art. 13. (1) Rolul şi atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prezentate în
Statut.

CAPITOLUL VIII
PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂŞOARE PROCEDURA DE

DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE A ADI IALOMIŢA

Art. 14.(1) Prin prezentul  Act Constitutiv,  urmare Hotărârii  Adunării  Generale de constituire  a
ADI Ialomiţa din data de  ___________         , se împuterniceşte doamna/domnul_________________
domiciliat în          care se legitimeză cu CI seria SZ, nr.   să desfăşoare toate activităţile necesare în
vederea dobândirii personalităţii juridice de către ADI Ialomiţa, inclusiv în faţa instanţei de judecată.

(2)  În executarea  mandatului  conferit  prin prezentul  Act  constitutiv,  persoana împuternicită  va
putea să-şi substituie orice altă persoană fizică.

Prezentul  Act  constitutiv  a  fost  încheiat  astăzi,   ________   2017,  data  autentificării,  în  3  de
exemplare originale.

Semnăturile asociaţilor:

1.Consiliul Judeţean Ialomiţa,  reprezentat de  domnul Moraru Victor, în calitate de Preşedinte

2.  Consiliul local al municipiului Feteşti, reprezentat  de domnul Gafiţoi Sorin, în calitate de primar

3.  Consiliul  local  al  oraşului  Amara,    reprezentat  de  domnul  Sohodoleanu  Gheorghe,  în  calitate  de
viceprimar cu exercitarea de drept a atribuţiilor de primar

4. Consiliul local al oraşului  Căzăneşti, reprezentat de domnul Măchiţă Alexandru, în calitate de  primar

5. Consiliul local al oraşului Fierbinţi Tîrg, reprezentat de Cîmpean Marius Alin, în calitate de viceprimar
cu exercitarea de drept a atribuţiilor de primar

6. Consiliul local al comunei Adâncata, reprezentat de domnul Barbu Ionel Valentin, în calitate de primar
7. Consiliul local al comunei  Albeşti, reprezentat de domnul Jugănaru Emil, în calitate de  primar



8. Consiliul local al comunei Alexeni, reprezentat de domnul Cărbune Ion, în calitate de primar

9. Consiliul local al comunei  Andrăşeşti, cu sediul în comuna Andrăşeşti, reprezentat de domnul Vasile
Adrian, în calitate de  primar

10. Consiliul local al comunei Balaciu, reprezentat de domnul Simion Mirel Dănuţ, în calitate de  primar

11. Consiliul local al comunei Bărcăneşti, reprezentat de domnul Popa Daniel, în calitate de primar

12. Consiliul local al comunei Borăneşti, reprezentat de domnul Nae Adrian, în calitate de primar

13. Consiliul local al comunei  Bucu, reprezentat de domnul Drăguşin Ion, în calitate de primar

14. Consiliul local al comunei Cocora, reprezentat de domnul Lefter Sorin Dănuţ, în calitate de  primar

15. Consiliul local al comunei Colelia, reprezentat de domnul Niţă Nichita, în calitate de primar

16. Consiliul local al comunei  Cosîmbeşti, reprezentat de domnul Popescu Bogdan, în calitate de primar

17. Consiliul local al comunei Coşereni, reprezentat de domnul Tudorache Lucian, în calitate de primar

18. Consiliul local al comunei Drăgoeşti, reprezentat de domnul Mitrea Ion, în calitate de  primar

19. Consiliul local al comunei Dridu, reprezentat de domnul Turiga Valentin, în calitate de primar

20. Consiliul local al comunei  Gheorghe Doja, reprezentat de domnul Ion Mihai, în calitate de primar

21. Consiliul local al comunei Grindu, reprezentat de domnul Vieriu Costel, în calitate de  primar

22. Consiliul local al comunei  Griviţa, reprezentat de domnul Stroe Vasile, în calitate de  primar

23. Consiliul  local  al  comunei  Gura Ialomiţei,  reprezentat  de domnul Lambru Cristinel Constantin,  în
calitate de primar

24. Consiliul local al comunei Jilavele, reprezentat de domnul Petre Ene Miloievici, în calitate de primar

25. Consiliul local al comunei Maia, reprezentat de domnul Zamfir Marian, în calitate de primar

26. Consiliul  local al  comunei Mărculeşti,  reprezentat  de domnul Ciriblan Sorin Romeo, în calitate de
primar

27. Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, reprezentat de domnul Dinu Alexandru, în calitate de
primar

28. Consiliul local al comunei Miloşeşti, reprezentat de domnul Chiţoiu Nelu, în calitate de  primar

29. Consiliul local al comunei Moldoveni, reprezentat de domnul Dumitru Victor Alexandru, în calitate de
primar

30. Consiliul local al comunei  Movila, reprezentat de domnul Mihai Valeriu, în calitate de  primar

31. Consiliul local al comunei Munteni-Buzău, reprezentat de domnul Stan Florin, în calitate de  primar

32. Consiliul local al comunei Ograda, reprezentat de domnul Badea Lilian, în calitate de primar



33. Consiliul local al comunei Perieţi, reprezentat de domnul Merlea Sile-Adrian, în calitate de  primar

34. Consiliul local al comunei Platoneşti, reprezentat prin domnul Negraru Florinel, în calitate de primar

35. Consiliul local al comunei  Reviga, reprezentat de domnul Barbu Niţu, în calitate de  primar

36. Consiliul local al comunei Roşiori, reprezentat de domnul Cristea Nicu, în calitate de primar

37. Consiliul local al comunei Sălcioara, reprezentat de domnul Stoica Gabriel, în calitate de  primar

38. Consiliul local al comunei Sărăţeni, reprezentat de domnul Tocileanu Eugen, în calitate de primar

39.  Consiliul  local  al  comunei  Săveni,  reprezentat  de doamna Drăgoi  Daniela  Mariana,  în  calitate  de
primar

40. Consiliul local al comunei Scînteia, reprezentat de doamna Ilie Georgeta, în calitate de  primar

41.  Consiliul  local  al  comunei  Sfântu  Gheorghe,  reprezentat  de  domnul  Teculescu  Petru-Mădălin,  în
calitate de  primar

42. Consiliul local al comunei Stelnica, reprezentat de domnul Decu Fănică, în calitate de  primar

43. Consiliul local al comunei Sudiţi, reprezentat de domnul Şincan Vasile, în calitate de  primar

44. Consiliul local al comunei Traian, reprezentat de domnul Năstase Fănel, în calitate de primar

45.  Consiliul  local  al  comunei   Valea  Măcrişului,  reprezentat  de domnul  Bobeş Mihai,  în  calitate  de
primar

46. Consiliul local al comunei  Vlădeni, reprezentat de domnul Dinu Marian, în calitate de  primar

47. Consiliul local al comunei  Axintele, reprezentat de domnul Grigore Tudor, în calitate de  primar

48. Consiliul local al comunei  Valea Ciorii, reprezentat de domnul Ionescu Ştefan, în calitate de  primar

49.  Consiliul  local  al  comunei   Gheorghe Lazăr,  reprezentat  de domnul  Buzea Marian,  în  calitate  de
primar

50. Consiliul local al comunei  Bueşti, reprezentat de domnul Mihăilă Nicolae, în calitate de  primar

51.  Consiliul local al municipiului Slobozia, reprezentat  de domnul Mocioniu Adrian Nicolae, în calitate
de primar

52. Consiliul local al comunei  Giurgeni, reprezentat de domnul Dinu Valere, în calitate de  primar

53. Consiliul local al comunei  Ciochina, reprezentat de domnul Câmpulungeanu Vasile, în calitate de
primar

54. Consiliul local al comunei  Gârbovi, reprezentat de domnul Popa Grigore, în calitate de  primar
                   Preşedinte,

                     Filipoiu Mihaela-Evelina
                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,                    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica



Anexa nr. 2 la  HCL nr. 30 din 27.06.2017

STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIŢA

Art. 1. Subscrisele persoane juridice:
1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1,

reprezentat de  domnul Moraru Victor, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
din                              ;

2. Municipiul Feteşti, prin Consiliul local al municipiului Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi,
nr.595,bl.  CF3, sc..A, et.  2-3,  reprezentat   de domnul Gafiţoi  Sorin,  legal  împuternicit  prin Hotărârea
Consiliului Local Feteşti nr.         din                      ;

3.  Oraşul Amara, prin Consiliul local al oraşului Amara, cu sediul în Amara, str. Nicolae Bălcescu,
nr. 91,  reprezentat de domnul Sohodoleanu Gheorghe, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Amara nr.              din                         ;

4.  Oraşul  Căzăneşti,  prin  Consiliul  local  al  oraşului   Căzăneşti,  cu  sediul  în  Căzăneşti,  Şos.
Bucureşti, nr. 93, reprezentat de domnul Măchiţă Alexandru, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
Local Căzăneşti nr.          din                        ;

5. Oraşul Fierbinţi-Târg, prin Consiliul local al oraşului Fierbinţi -Târg, cu sediul în Fierbinţi-Târg,
str.  Calea  Bucureşti,  nr.  18,  reprezentat  de  Cîmpean  Marius  Alin,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea
Consiliului Local Fierbinţi-Târg nr.        din                    ; 

                                           
6. Comuna Adâncata, prin Consiliul local al comunei Adâncata, cu sediul în comuna Adâncata,

reprezentat de domnul Barbu Ionel Valentin, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Adâncata
nr.            din                                   ;

7.  Comuna  Albeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Albeşti,  cu  sediul  în  comuna  Albeşti,
reprezentat  de domnul  Jugănaru  Emil,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Albeşti  nr.
din                                  ;

8.  Comuna  Alexeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Alexeni,  cu  sediul  în  comuna  Alexeni,
reprezentat  de  domnul  Cărbune  Ion,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Alexeni  nr.
din                  ;

9.  Comuna   Andrăşeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Andrăşeşti,  cu  sediul  în  comuna
Andrăşeşti,  reprezentat  de  domnul  Vasile  Adrian,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local
Andrăşeşti nr.             din                                 ;

10.  Comuna  Balaciu,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Balaciu,  cu  sediul  în  comuna  Balaciu,
reprezentat de domnul Simion Mirel Dănuţ, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.
din                                      ;

11.  Comuna  Bărcăneşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Bărcăneşti,  cu  sediul  în  comuna
Bărcăneşti,  reprezentat  de  domnul  Popa  Daniel,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local
Bărcăneşti nr.               din                                           ;

12.Comuna  Borăneşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Borăneşti,  reprezentat  de  domnul  Nae
Adrian, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Borăneşti                       nr.              din
;



13. Comuna Bucu, prin Consiliul local al comunei  Bucu, cu sediul în comuna Bucu, reprezentat de
domnul Drăguşin Ion, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Bucu nr.                  din
;

14.  Comuna  Cocora,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Cocora,  cu  sediul  în  comuna  Cocora,
reprezentat de domnul Lefter Sorin Dănuţ, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Cocora nr.
din                                ;

15.  Comuna  Colelia,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Colelia,  cu  sediul  în  comuna  Colelia,
reprezentat  de  domnul  Niţă  Nichita,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Colelia  nr.
din                                  ;

16.  Comuna  Cosîmbeşti,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Cosîmbeşti,  cu  sediul  în  comuna
Cosîmbeşti, reprezentat de domnul Popescu Bogdan, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Cosâmbeşti nr.                  din                                 ;

17. Comuna Coşereni, prin Consiliul local al comunei Coşereni, cu sediul în comuna Coşereni,
reprezentat de domnul Tudorache Lucian, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Coşereni nr.
din                              ;

18. Comuna Drăgoeşti, prin Consiliul local al comunei Drăgoeşti, cu sediul în comuna Drăgoeşti,
reprezentat  de  domnul  Mitrea  Ion,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Drăgoeşti  nr.
din                                  ;

19. Comuna Dridu, prin Consiliul local al comunei Dridu, cu sediul în comuna Dridu, reprezentat
de domnul Turiga Valentin, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Dridu nr.                  din
;

20. Comuna Gheorghe Doja, prin  Consiliul local al comunei  Gheorghe Doja, cu sediul în comuna
Gheorghe Doja,  reprezentat  de domnul  Ion Mihai,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea Consiliului  Local
Gheorghe Doja nr.            din                        ;

21.  Comuna  Grindu,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Grindu,  cu  sediul  în  comuna  Grindu,
reprezentat  de  domnul  Vieriu  Costel,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Grindu  nr.
din                                  ;

22.  Comuna  Griviţa,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Griviţa,  cu  sediul  în  comuna  Griviţa,
reprezentat  de  domnul  Stroe  Vasile,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Griviţa  nr.
din                                    ;

23. Comuna Gura Ialomiţei, prin Consiliul local al comunei Gura Ialomiței, cu sediul în comuna
Gura Ialomiţei,  reprezentat  de domnul  Lambru  Cristinel  Constantin,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea
Consiliului Local Gura Ialomiţei                                                  nr.              din                                        ;

24.  Comuna  Jilavele,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Jilavele,  cu  sediul  în  comuna  Jilavele,
reprezentat de domnul Petre Ene Miloievici, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Jilavele
nr.         din                                ;

25. Comuna Maia, prin Consiliul local al comunei Maia, cu sediul în comuna Maia, reprezentat de
domnul  Zamfir  Marian,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Maia  nr.          din
;



26.  Comuna  Mărculești,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Mărculeşti,  cu  sediul  în  comuna
Mărculeşti,  reprezentat  de domnul Ciriblan Sorin Romeo, legal împuternicit  prin Hotărârea Consiliului
Local Mărculeşti nr.           din                              ;

27. Comuna Mihail Kogălniceanu, prin Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, cu sediul
în comuna Mihail Kogălniceanu, reprezentat de domnul Dinu Alexandru, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului Local Mihail Kogălniceanu                       nr.          din                                    ;

28. Comuna Miloşeşti, prin Consiliul local al comunei Miloşeşti, cu sediul în comuna Miloşeşti,
reprezentat  de domnul  Chiţoiu Nelu,  legal  împuternicit  prin Hotărârea  Consiliului  Local  Miloşeşti  nr.
din                                  ;

29.  Comuna  Moldoveni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Moldoveni,  cu  sediul  în  comuna
Moldoveni,  reprezentat  de  domnul  Dumitru  Victor  Alexandru,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea
Consiliului Local Moldoveni nr.        din                                    ;

30.  Comuna  Movila,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Movila,  cu  sediul  în  comuna  Movila,
reprezentat  de  domnul  Mihai  Valeriu,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Movila  nr.
din                                 ;

31. Comuna Munteni- Buzău, prin Consiliul local al comunei Munteni-Buzău, cu sediul în comuna
Munteni-Buzău, reprezentat de domnul Stan Florin, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Munteni-Buzău nr.          din                                   ;

32.  Comuna Ograda,  prin Consiliul  local  Ograda,  cu sediul  în  comuna Ograda,  reprezentat  de
domnul Badea Lilian,  legal împuternicit  prin Hotărârea Consiliului  Local Ograda nr.              din
;

33. Comuna Perieţi, prin Consiliul local al comunei Perieţi, cu sediul în comuna Perieţi, reprezentat
de domnul Merlea Sile-Adrian, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Perieţi nr.                 din
;

34. Comuna Platoneşti, prin Consiliul local Platoneşti, cu sediul în comuna Platoneşti, reprezentat
prin domnul Negraru Florinel, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Platoneşti nr.            din
;

35.  Comuna  Reviga,  prin  Consiliul  local  al  comunei   Reviga,  cu  sediul  în  comuna  Reviga,
reprezentat  de  domnul  Barbu  Niţu,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Reviga  nr.
din                                  ;

36.  Comuna  Roşiori,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Roşiori,  cu  sediul  în  comuna  Roşiori,
reprezentat  de  domnul  Cristea  Nicu,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Roşiori  nr.
din                                 ;

37. Comuna Sălcioara, prin  Consiliul local al comunei Sălcioara, cu sediul în comuna Sălcioara,
reprezentat de domnul Stoica Gabriel,  legal împuternicit  prin Hotărârea Consiliului Local Sălcioara nr.
din                      ;

38.Comuna  Sărăţeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Sărăţeni,  cu  sediul  în  comuna  Sărăţeni,
reprezentat de domnul Tocileanu Eugen, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Sărăţeni nr.
din                                      ;



39.  Comuna  Săveni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Săveni,  cu  sediul  în  comuna  Săveni,
reprezentat  de  doamna  Drăgoi  Daniela  Mariana,  legal  împuternicită  prin  Hotărârea  Consiliului  Local
Săveni nr.          din                        ;

40.  Comuna  Scînteia,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Scînteia,  cu  sediul  în  comuna  Scînteia,
reprezentat  de doamna Ilie Georgeta,  legal  împuternicită  prin Hotărârea Consiliului Local Scânteia  nr.
din                                      ;

41.  Comuna  Sfântu  Gheorghe,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Sfântu  Gheorghe,  cu  sediul  în
comuna  Sfântu  Gheorghe,  reprezentat  de  domnul  Teculescu  Petru-Mădălin,  legal  împuternicit  prin
Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe                                            nr.              din
;

42.  Comuna  Stelnica,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Stelnica,  cu  sediul  în  comuna  Stelnica,
reprezentat  de  domnul  Decu  Fănică,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Stelnica  nr.
din                                    ;

43. Comuna Sudiţi, prin Consiliul local al comunei Sudiţi, cu sediul în comuna Sudiţi, reprezentat
de domnul Şincan Vasile, legal împuternicit  prin Hotărârea Consiliului Local Sudiţi nr.            din
;

44. Comuna Traian, prin Consiliul local al comunei Traian, cu sediul în comuna Traian, reprezentat
de domnul Năstase Fănel, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Traian nr.                  din
;

45. Comuna Valea Măcrişului,  prin Consiliul  local al  comunei   Valea Măcrişului,  cu sediul în
comuna  Valea  Măcrişului,  reprezentat  de  domnul  Bobeş  Mihai,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea
Consiliului Local Valea Măcrişului                                                     nr.          din                                 ;

46.  Comuna  Vlădeni,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Vlădeni,  cu  sediul  în  comuna  Vlădeni,
reprezentat  de  domnul  Dinu Marian,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Vlădeni   nr.
din                                     ;

47.  Comuna Axintele,  prin Consiliul  local  al  comunei  Axintele,  cu sediul în comuna Axintele,
reprezentat  de domnul Grigore Tudor,  legal împuternicit  prin Hotărârea Consiliului Local Axintele nr.
din                                  ;

48. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul local al comunei Valea Ciorii, cu sediul în comuna Valea
Ciorii, reprezentat de domnul Ionescu Ştefan, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Valea
Ciorii nr.              din                                     ;

49. Comuna Gheorghe Lazăr, prin Consiliul local al comunei Gheorghe Lazăr, cu sediul în comuna
Gheorghe Lazăr, reprezentat de domnul Buzea Marian, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Gheorghe Lazăr                                                        nr.            din                                                     ;

50. Comuna Bueşti, prin Consiliul local al comunei Bueşti, cu sediul în comuna Bueşti, reprezentat
de domnul Mihăilă Nicolae, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Bueşti nr.              din
;

51.  Municipiul  Slobozia,  prin  Consiliul  local  al  municipiului  Slobozia,  cu  sediul  în  Slobozia,
str_____________,  nr.______,bl._____,  sc.____,  et.  ____,  reprezentat   de  domnul  Mocioniu  Adrian
Nicolae, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr.         din                       ;



52. Comuna Giurgeni, prin Consiliul local al comunei Giurgeni, cu sediul în comuna Giurgeni,
reprezentat  de domnul  Dinu Valere,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea Consiliului  Local  Giurgeni   nr.
din                                 ; 

53. Comuna Ciochina, prin Consiliul local al comunei Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina,
reprezentat  de  domnul  Câmpulungeanu  Vasile,  legal  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local
Ciochina nr.              din                                 

54.  Comuna  Gârbovi,  prin  Consiliul  local  al  comunei  Gârbovi,  cu  sediul  în  comuna  Gârbovi,
reprezentat  de domnul Popa Grigore,  legal  împuternicit  prin Hotărârea Consiliului  Local  Gârbovi  nr.
din                                 ,    

denumite în continuare membrii fondatori,
având în vedere că din studiile efectuate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale rezultă cu

claritate că pentru buna funcţionare a acestora sunt necesare investiţii integrate importante în infrastructura
localităţilor,  care  depăşesc  în  mod  considerabil  capacităţile  financiare  ale  acestora  şi  că procesul  de
regionalizare reprezintă un element esenţial în vederea atingerii obiectivelor ambiţioase de investiţii,  ne
exprimăm dorinţa de a coopera şi a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2000 privind
administraţia publică locală, republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, denumită pe scurt ADI Ialomiţa, în
scopul  dezvoltării durabile a unităţilor administrativ teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone
limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi
prin furnizarea în comun a unor servicii publice, în şedinţa Adunării Generale din data de          2017, am
adoptat  următorul  Statut  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Ialomiţa,  denumit  în  continuare
Statut, după cum urmează :

CAPITOLUL I
REGIMUL JURIDIC, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

Art. 2. Regimul juridic
 Asociaţia se constituie ca persoană juridică română, fără scop patrimonial, de drept privat şi de

utilitate publică, cu personalitate juridică, funcţionarea ei fiind reglementată de prevederile art. 1 alin. (2),
litera  g),  punctul  3,  art.  8  alin.  (2),  lit.  e)  şi  art.  11  -  14  din Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001,  ale  Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  de  prevederile
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 830/10.10.2006  privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, ale
art.  16  alin.  (1)  din  Legea  cadru  a  descentralizării  nr.  195/2006,  ale  art.  5  alin.  (2)  din  Ordonanţa
Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale, prevederile Legii nr.
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, de prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională,
precum şi de prevederile Actului constitutiv şi ale prezentului Statut.

Art. 3.Denumirea Asociaţiei
(1) Denumirea asociaţiei este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, prescurtată ADI

Ialomiţa. Toate actele redactate şi emise de către asociaţie vor purta denumirea neprescurtată a acesteia,
specificaţia sediului social, sigla, numărul sentinţei civile de înfiinţare , numărul de înregistrare fiscală,
valoarea  iniţială  a  patrimoniului  şi  ştampila  rotundă  a  acesteia,  precum  şi  semnăturile  olografe  ale
reprezentanţilor ei legali, menţiuni fără de care nu va putea fi angajată răspunderea administrativă, civilă
sau penală a asociaţiei, după caz.

(2)  Denumirea  ADI  Ialomiţa  a  fost  rezervată  la  Ministerul  Justiţiei,  potrivit  dovezii   privind
disponibilitatea denumirii nr. 160841  din data de  25.04.2017.

Art. 4. Sediul Asociaţiei



(1) Sediul juridic al ADI Ialomiţa este situat în municipiul Slobozia, la etajul doi al imobilului
Centrului Cultural UNESCO,,Ionel Perlea”. 

(2) Pentru folosinţa spaţiului arătat la alin. (1) ADI Ialomiţa nu datorează chirie, întrucât asociaţia
este, potrivit legii, de utilitate publică, iar Consiliul Judeţean Ialomiţa, proprietarul spaţiului respectiv, are
calitatea de membru fondator.

(3) Sediul ADI Ialomiţa va putea fi mutat în orice altă locaţie aflată pe raza municipiului Slobozia
sau a judeţului Ialomiţa, în temeiul unei hotărâri a Consiliului director.

(4) Asociaţia poate înfiinţa filiale în localităţi din România şi străinătate, prin hotărârea Adunării
Generale, în condiţiile legii.

Art. 5. Durata Asociaţiei
ADI  Ialomiţa  se  constituie  pe  termen  nedeterminat,  începând  cu  data  înscrierii  în  Registrul

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Slobozia.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ADI IALOMIŢA

Art. 6. Scopul ADI Ialomiţa
(1) Scopul asociaţiei este dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc

şi a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal
sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice.  

(2) ADI Ialomiţa este constituită în scopul cooperării în domeniul administraţiei publice locale, în
vederea  realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes judeţean sau zonal, care să determine o
dezvoltare  durabilă  a  unităţilor  administrativ  teritoriale  membre,  cu  respectarea  şi  protejarea  mediului
pentru şi în folosul cetăţenilor, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa şi a
strategiilor de dezvoltare locală, precum şi pentru a realiza furnizarea în comun, în sistem de cooperare, a
unor servicii publice sau pentru realizarea unor activităţi de interes comun.

(3) Pentru realizarea scopului propus, ADI Ialomiţa reprezintă  voinţa membrilor fondatori  de a
pune în comun voluntar, în mod activ, constructiv şi permanent şi fără un drept individual de restituire,
contribuţia lor materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă.

(4) Membrii fondatori declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociaţiei este legat de
interesul general al locuitorilor din Judeţul Ialomiţa, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate către
aceştia,  de  creşterea  capacităţii  de  atragere  a  fondurilor  externe  nerambursabile  pentru  finanţarea
investiţiilor  necesare dezvoltării  durabile şi integrate a unităţilor  administrativ  teritoriale,  precum şi de
creare a unui Program de Dezvoltare Judeţeană care să funcţioneze pe principii de eficienţă şi transparenţă
şi să asigure finanţarea obiectivelor de interes judeţean.

Art. 7. Obiectivele urmărite de  ADI Ialomiţa

(1) Obiectivele ADI Ialomiţa sunt:
- sprijin pentru realizarea documentaţiilor preliminare necesare executării lucrărilor de alimentare

cu apă,  canalizare, gaze, infrastructură rutieră;
-realizarea  de  activităţi  destinate  protecţiei,  conservării,  valorificării  patrimoniului  cultural,  a

tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor populare ialomiţene;
-realizarea de activităţi dedicate implicării tinerilor în viaţa comunităţilor ialomiţene;
 -  înfiinţarea,  organizarea  şi  realizarea  activităţilor  administrative  de  audit  public  şi  control

managerial  intern,  consultanţă  de  management  de  proiect,  asistenţă  tehnică  administrativă,  asistenţă
juridică, consultanţă privind achiziţiile publice şi activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru
membrii asociaţiei, a activităţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

-stimularea şi dezvoltarea turismului în zonă;
-accesarea fondurilor  nerambursabile  interne şi  externe postaderare  alocate  diferitelor  programe

operaţionale,  pentru implementarea de proiecte  care vizează echiparea şi  modernizarea obiectivelor  de
infrastructură  rutieră,  sanitară,  tehnico-edilitară,  de  servicii  sociale,  de  mediu,  educaţionale,  culturale,
turistice, sportive, de tineret, etc.; 



-stimularea  cooperării  intercomunale  şi  la  nivel  judeţean  pentru  participarea  unităţilor
administrativ–teritoriale la realizarea unor proiecte, lucrări sau activităţi  de interes comun, promovate în
vederea  dezvoltării  economice,   sociale  şi  culturale  şi  care  asigură  creşterea  calităţii  vieţii  cetăţenilor
acestora.

-dezvoltarea durabilă a întregului judeţ şi a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care compun
asociaţia prin elaborarea si impementarea  planurilor integrate de dezvoltare urbana (PIDU), a strategiilor
de dezvoltare locală şi judeţene.

-dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
-dezvoltarea resurselor umane,  creşterea ratei  de ocupare şi combaterea excluziunii  sociale  şi a

dezechilibrelor sociale;
-administrarea eficienta si integrata a potenţialului de care dispune zona;
-înlăturarea disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor şi nivelului de dotare prevăzut în

legea 351/2001;
-atragerea de noi investiţii si creşterea accesului la resurse. 
 -organizarea  şi  participarea  la  cursuri  de  pregătire,  perfecţionare  şi  reconversie  profesională,

seminarii şi conferinţe;
-dezvoltarea de proiecte şi programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte persoane fizice şi

juridice din ţară şi străinătate;
-elaborarea  de  strategii,  programe,  studii  şi  anchete  de  specialitate  în  scopul  inventarierii

problemelor cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de cetăţeni din întregul judeţ;
-încurajarea şi promovarea participării şcolare şi a creşterii nivelului de educaţie şi cultură în rândul

tinerilor şi a altor categorii vulnerabile;
-gestionarea investitiilor teritoriale integrate, gestionarea unor programe de finantare (autoritate de

management,  organism  intermediar  etc),  evaluarea  si  preevaluarea  proiectelor  si  implementarea  de
instrumente de finantare;

-achiziţionarea  în  comun în sistem centralizat  de energie  electrică  şi  gaze naturale  de pe piaţa
liberă; 

- dezvoltarea durabilă multisectorială rurală, periurbană şi urbană a teritoriului judeţului şi creşterea
atractivităţii  pentru  locuire,  prin  finanţarea  unor  lucrări  de  infrastructură  şi   de  servicii  sau  activităţi
publice, precum şi  orice alte lucrări sau obiective de interes comun, pentru care ADI Ialomiţa va acţiona
ca structură de implementare sau ca finanţator, în funcţie de programele accesate de membrii, din fonduri
proprii, respectiv fonduri guvernamentale sau europene ;

-alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.
(2)Pentru  îndeplinirea  scopului  şi  obiectivelor,  asociaţia  poate  colabora  şi  dezvolta  proiecte  şi

programe în parteneriat  cu autorităţi  publice centrale,  organizaţii  nonguvernamentale şi alte organisme
interne şi internaţionale.

CAPITOLUL III
CALITATEA DE MEMBRU. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 8. Calitatea de membru.
     (1) Membrii asociaţiei sunt exclusiv unităţile administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept

public, care recunosc şi aplică prezentul statut.
(2) Unităţile administrativ teritoriale care au constituit asociaţia sau care aderă ulterior la aceasta îşi

păstrează integral toate drepturile şi obligaţiile conferite de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

(3) Principiile care stau la baza funcţionării Asociaţiei sunt:
- respectarea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale care compun Asociaţia;
 -legalitatea;
- dezvoltarea durabilă integrată a întregului judeţ;
- dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale;
- subsidiaritatea;
- parteneriatul şi cooperarea;



-solidaritatea membrilor;
- transparenţa decizională.

        (4) Poate deveni membru al ADI Ialomiţa orice persoană juridică de drept public, care
are statut de unitate administrativ-teritorială din judeţul Ialomiţa, care  cunoaşte si respectă
prevederile  actelor  de  constituire  si  care  este  de  acord  sa  sprijine  material  si  moral  activitatea
acesteia. Calitatea de membru se solicită prin completarea unei cereri tip de înscriere, adresată
preşedintelui  Consiliului  de  administraţie  si  înregistrată  la  secretariatul  asociaţiei,  care  va
funcţiona la sediul acesteia.
          (5)  Solicitantul va formula cererea de înscriere prin reprezentantul său legal si va
ataşa acesteia acordul scris, exprimat anterior, prin hotărâre a autorităţii deliberative locale prin
care se stabileşte şi persoana delegată să reprezinte autoritatea în asociaţie, precum şi  perioada
de timp pentru care aceasta a fost delegată.
          (6) Calitatea de membru este dovedită printr-un certificat de membru, emis de către
secretariatul ADI Ialomiţa.

 (7) Membrii ADI Ialomiţa sunt:
                 a) membrii fondatori, respectiv persoanele juridice nominalizate în Actul Constitutiv şi în
Statutul asociaţiei. Ei beneficiază, prin Statut, de drepturi si obligaţii specifice. Membrii fondatori
pierd  această  calitate  prin  lichidarea  sau  dizolvarea  asociaţiei, precum  şi  prin  excludere,  la
comiterea unor abateri statutare grave.

      b) membrii aderenţi, respectiv   persoanele cărora Consiliul de administraţie le-a avizat
cererea de a deveni membri ai asociaţiei, doar după ce se va obţine aprobarea Adunării generale.
Ei  îşi  asumă  obligaţia  de  a  sprijini  asociaţia  în  mod  activ,  precum şi  plata  la  zi  a  taxelor,
contribuţiilor si cotizaţiilor de membru, in cuantumul stabilit.

  (8) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin retragere sau excludere. 
  (9)  Retragerea unui membru se solicită  în scris,  motivat,  şi  se înregistrează  la  secretariatul

asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea datei preconizate pentru retragerea efectivă. Cererea va fi
avizată de către Consiliul de administraţie în prima şedinţă lunară a acestuia, urmând a fi aprobată in
următoarea Adunare generală.

 (10)  Excluderea unui membru are loc, la propunerea Consiliului de administraţie, numai prin
hotărârea Adunării generale, în următoarele situaţii:

a)  neplata  taxelor,  contribuţiilor  si  cotizaţiilor  datorate  asociaţiei  pe  o  perioadă  de  2  ani
calendaristici consecutivi; în cazul prestării de către asociaţie a unor misiuni de audit intern sau de alte
servicii specifice (urbanism, juridice, achiziţii publice), plata acestora trebuie efectuată, obligatoriu, în
termen  de  15  zile  de  la  data  predării,  către  primar,  a  proceselor-verbale  de  constatare  aferente
misiunilor respective.

b) nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor Actului constitutiv, a prezentului Statut
şi a regulamentelor de funcţionare a asociaţiei;

c) prejudicierea, prin orice mijloace, a imaginii asociaţiei, a scopului şi obiectivelor acesteia
(luări de poziţie partizană la adunările generale, critici ne fondate în presă, încercarea de a impune
anumite decizii neconforme cu actele constitutive ale ADI Ialomiţa);

d) săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale faţă de asociaţie, sau faţă de oricare
dintre membrii acesteia.

Art. 9. Drepturile membrilor
Drepturile membrilor, garantate prin prezentul Statut , sunt:
a)  să participe la lucrările Adunării generale, prin reprezentanţii lor legal desemnaţi;
b) să aleagă   şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare   şi control ale asociaţiei;
c)  să  participe,  de  drept,  la  orice  manifestări,  acţiuni,  proiecte  sau  programe  organizate  de

asociaţie;
d) să reprezinte asociaţia, în limitele mandatului încredinţat, la manifestări angajate cu terţii;
e)  să  beneficieze  de  bunurile  şi  sprijinul  asociaţiei  în  îndeplinirea  sarcinilor  delegate  sau

încredinţate de Adunarea generală sau Consiliul de Administraţie;
f) să beneficieze de toate formele de apărare şi sprijin de care dispune asociaţia;
g) să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;



h) să conteste deciziile Consiliului de Administraţie şi să ceară convocarea Adunării generale dacă
sunt susţinuţi prin semnături de 1/3 din membri;

i) să beneficieze de baza de date şi informaţii a asociaţiei;
j) să fie consultaţi în toate problemele de interes ale zonei;
k) să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de dezvoltare a judeţului;
l) să aibă acces la toate informaţiile de interes colectiv referitore la acţiunile asociaţiei, la actele

constitutive şi hotărârile adoptate de Adunarea generală sau Consiliul de Administraţie şi să le folosească
pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin Statutului, intereselor celorlalţi membri sau
intereselor asociaţiei;

m)  să beneficieze, de drept, de toate actele cu caracter individual emise de asociaţie;
n)  să  beneficieze  de  finanţarea  unor  proiecte  edilitare  pe  care  le  implementează  la  nivelul

respectivei  localităţi,  în  urma  semnării  contractelor  de  finanţare  cu  ADI  Ialomiţa,  cu  respectarea
condiţiilor contractuale şi a celor impuse prin ghidurile solicitantului;

o) să conteste deciziile adoptate, inclusiv cea de excludere din asociaţie;
p)  să se retragă din asociaţie, cu obligaţia de a notifica in prealabil acest lucru cu cel puţin 30 de

zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă; cererea de retragere trebuie să fie însoţită de
hotărârea  organelor  deliberative  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale,  prin  care  se  aprobă  retragerea
acestora din asociaţie,  precum şi de dovada achitării,  la zi,  a tuturor obligaţiilor  financiare către ADI
Ialomiţa.

Art. 10. Obligaţiile membrilor
(1) Obligaţiile statutare ale membrilor Asociaţiei sunt:
 a) să participe activ şi  constructiv la lucrările Adunării generale, cu respectarea normelor

statutare;
b) să  respecte  prevederile  actelor  constitutive,  a  regulamentelor  asociaţiei,  a  normelor  de

procedură, precum şi a altor angajamente convenite;
c)  să  se  abţină  de la  disputa  si  confruntarea  politică  in  cadrul  activităţilor  promovate  de

asociaţie;
d)  să  promoveze  eficienţa  şi  buna  credinţă  în  toate  acţiunile  de  realizare  a  obiectivelor

asociaţiei;
e)  să-şi  îndeplinească  corespunzător   sarcinile  asumate  sau  încredinţate  de  Consiliul  de

Administraţie şi de  Adunarea generală;
f)  să-şi   însuşească  şi  să  adopte  o  conduită  etică  fermă,  de  integritate  morală,  conform

normelor  sociale,  democratice  şi  standardelor  de  convieţuire  în  comunităţile  multietnice,
multiconfesionale   sau multipartinice;

g) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot  leza interesele morale şi patrimoniale ale
asociaţiei;

h) să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără mandat din partea Consiliului de Administraţie;
i)  să  nu  provoace,  prin  adresare  verbală  sau  manifestări  publice,  agresarea  demnităţii  şi

integrităţii membrilor asociaţiei sau ai altor organizaţii;
 j) să achite, la termenele stabilite, contribuţiile materiale şi cotizaţiile datorate;
 k) să achite partea de cofinanţare a cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile existente în

proiectele  de  infrastructură  şi  activităţile  realizate  cu  finanţare  de  la  ADI  Ialomiţa,  conform
prevederilor existente în ghidurile solicitanţilor;

l) să anunţe, in termen de 15 zile, la secretariatul asociaţiei, orice modificare care a survenit în
legătura cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal, etc. );

m) să  răspundă ,  potrivit  legii,  pentru prejudiciile  materiale  şi  de  imagine  publică  aduse
asociaţiei. 

(2)Pentru încălcări  ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii  pot primi următoarele
sancţiuni:

a) atenţionarea verbală cu privire la normele încălcate şi recomandarea de a le respecta pe viitor;
b) mustrarea scrisă;

c) retragerea dreptului de vot şi de a fi ales în organele de conducere ale asociaţiei pe o perioadă de cel
mult 1(unu) an.



d) excluderea membrului din asociaţie; sancţiunea de la litera a) şi litera b) se ia în urma deciziei
Consiliului de administraţie, iar sancţiunea de la litera c) şi d) se ia cu votul a 2/3 din membrii Asociaţiei,
în cadrul Adunării generale.

(3)  Sancţiunile  de  la  literele  a)  şi  b)  se  iau  în  urma  deciziei  Consiliului  de  administraţie,  iar
sancţiunile de la literele c) şi d) se iau cu votul a 2/3 din membrii Asociaţiei, în cadrul Adunării generale.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ŞI RESURSELE NECESARE FUNCŢIONĂRII ADI IALOMIŢA

Art. 11. Patrimoniul asociaţiei
Patrimoniul iniţial este de               lei, la data înregistrării asociaţiei.

Art.12. Resursele necesare funcţionării asociaţiei
(1)Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin din:
1. contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial al ADI Ialomiţa, stabilită la suma de 1.000

lei pentru fiecare membru;
2.cotizaţii anuale ale membrilor, stabilite la 1,5 lei/cap de locuitor, pentru a primi un pachet

minim de servicii, care va fi stabilit de către Adunarea generală; numărul de locuitori care se ia în
calculul cotizaţiei anuale este cel comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică pentru anul
precedent; pentru Judeţul Ialomiţa această cotizaţie a fost stabilită la 200.000 de lei, prin hotărârea
de constituire a ADI Ialomiţa;

3.contribuţie datorată pentru serviciul de audit public, în cuantum de 8.000  lei/serviciu astfel
cum a fost aprobată de Adunarea generală de constituire a ADI Ialomiţa, datorată de către solicitanţii
respectivului serviciu, în funcţie de complexitatea serviciului auditat/efectuat;

4. contribuţii pentru serviciile/activităţile publice de urbanism-arhitectură,  achiziţii  publice,
servicii juridice, alte servicii/activităţi pentru realizarea unei funcţii publice, care vor fi stabilite de
Adunarea generală, urmare solicitării acestor servicii de către membrii asociaţiei;

5.contribuţii  de la  bugetul Judeţului  Ialomiţa  şi de la bugetele  locale,  pentru cofinanţarea
unor programe de dezvoltare judeţeană şi/sau zonală, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu
fonduri europene; cuantumul acestora va fi stabilit prin hotărârea  Adunării  generale a ADI Ialomiţa
şi  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre  interesate  de implementarea  acestor  programe de
dezvoltare,  în  conformitate  cu criteriile  din ghidurile  de finanţare,  adoptate  odată  cu  aprobarea
cofinanţării respectivelor programe de dezvoltare;

6. sponsorizări, donaţii şi legate primite de la persoane fizice şi juridice române sau străine;
7. venituri din activitatea economică realizată de asociaţie, în condiţiile legii;
8. împrumuturi interne sau externe, contractate pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
9. dobânzi bancare;
10. contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă oferite terţilor;
11. venituri  obţinute din fonduri europene prin accesarea unor linii  de finanţare în cadrul

programelor operaţionale;
12. alte venituri, obţinute în condiţiile prevăzute de lege.
(2)  Întregul  patrimoniu  şi  resursele  asociaţiei  se  vor  utiliza,  prin  grija  Consiliului  de

Administraţie şi a cenzorului, în vederea realizării exclusive a scopului pentru care s-a constituit
asociaţia.

(3) Cuantumul contribuţiei la constituirea patrimoniului iniţial, a cotizaţiilor anuale, precum şi
a celorlalte contribuţii datorate ADI Ialomiţa  de către membrii săi se stabilesc de către Adunarea
generală la propunerea Consiliului de Administraţie, în ultima şedinţă anuală, pentru anul următor.

(4) Cotizaţia de membru se va achita până la data stabilită de Adunarea generală,

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADI IALOMIŢA

Art. 13. Organele asociaţiei



Organele asociaţiei sunt :
a) Adunarea generală,
b) Consiliul de Administraţie şi
c) Cenzorul

 
Art. 14. Rolul Adunării Generale
 (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea

asociaţilor, respectiv membri fondatori şi membri aderenţi, constituită sub forma unei întruniri de
analiză  şi  adoptare  de  hotărâri,  cu  participarea  reprezentanţilor  legali  ai  membrilor  asociaţiei,
personal sau prin delegat.
 2) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor
partenere  în  ADI  Ialomiţa  sunt  reprezentanţi  ai  respectivelor  unităţi  administrativ-teritoriale   în
Adunarea generală, fiind delegaţi prin hotărâri ale consiliului judeţean sau consiliilor locale, după
caz; această calitate poate fi delegată şi altor persoane,  prin hotărâri  ale consiliului judeţean sau
consiliilor locale, după caz. 

(3)   Prin  votul  exprimat  de  reprezentanţii  sau  de  delegaţii  acestora   în  cadrul  Adunării
generale se prezumă că aceştia exprimă interesele şi voinţa colectivităţii pe care o reprezintă.

(4) Adunarea generală se întruneşte în şedinţă ordinară de două ori pe an, de regulă, în primul
şi  ultimul  trimestru  al  anului  curent  şi  ori  de  câte  ori  este  necesar,  în  şedinţă  extraordinară,  la
convocarea  preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  în  calitatea  sa  de preşedinte  de  drept  al
Consiliului de Administraţie sau la cererea a cel puţin 20% din numărul membrilor asociaţiei.

(5)  Convocarea  Adunării  generale  ordinare  se  face  de  către  Preşedinte,  prin  intermediul
directorului  şi a aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.

(6) Convocarea membrilor se face cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunare,
în cazul şedinţelor ordinare si cu 3 zile înainte de data stabilită, în cazul unei şedinţe extraordinare.

(7)  Adunarea  generală  iniţială  legal  constituită  va  alege  un  secretariat  compus  din  doi
membri, care vor întocmi procesul-verbal de şedinţă şi vor consemna dezbaterile şi hotărârile într-un
registru special.

(8) Hotărârile Adunării generale sunt adoptate cu votul majorităţii simple (jumătate plus unu
din cei prezenţi),  cu excepţia  hotărârilor privind modificarea actului  constitutiv  şi a statutului şi
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei pentru care sunt necesare voturile a 2/3 (două-treimi) din numărul
membrilor Asociaţiei şi sunt semnate de către preşedintele Consiliului de Administraţie.

(9)  Ca  excepţie  de  la  prevederile  alin.(8),  Adunarea  generală  poate  adopta  hotărâri  prin
procedură scrisă. Acordul membrilor Adunării generale privind adoptarea hotărârilor prin procedură
scrisă se transmite de către aceştia, în format electronic sau prin fax, pe adresa Asociaţiei. Hotărârile
se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea membrilorAdunării
generale  în  termen  de  5  zile  de  la  data  primirii  propunerii  de hotărâre.  În  cazul  imposibilităţii
prezenţei la şedinţele extraordinare se va putea comunica acordul/dezacordul pentru proiectele de
hotărâre,  prin procedură scrisă, în termen de 1 zi de la data primirii acestora. În caz de paritate,
acordul preşedintelui este decisiv.

(10) Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.
(11) Hotărârile Adunării generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu majoritate

de 2/3  din  totalul  membrilor  ADI Ialomiţa,  în  urma unui  referat  argumentativ  aprobat  de către
Consiliul de Administraţie în legătură cu motivele excluderii.
 (12) Hotărârile  Adunării   generale  referitoare  la  dizolvarea  asociaţiei,   la modificarea
Statutului  si  a  Actului  constitutiv,  sau  la  schimbarea  scopului  social  al  acesteia,  se  iau  cu  o
majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi.

(13) Deliberările Adunării generale sunt consemnate in procese verbale, păstrate de persoana
desemnată  din  aparatul  tehnic  şi  semnate  de  către  preşedintele  Consiliului  de  Administraţie  al
asociaţiei şi de către secretar.

(14) Hotărârile Adunării generale se publică pe site-ul asociaţiei, socotindu-se astfel aduse la
cunoştinţa  tuturor membrilor asociaţiei;  un exemplar  al  fiecărei  hotărâri,  semnat  de Preşedintele
Consiliului  de  Administraţie,  se  va  arhiva  într-un  dosar  al  hotărârilor  adunărilor  generale  ale



asociaţiei în  ordine cronologică a numărului lor de înregistrare şi cu consemnarea datei adoptării
hotărârii; responsabilitatea ţinerii acestei evidenţe se stabileşte în sarcina secretarului asociaţiei, sub
supravegherea directă a preşedintelui Consiliului de Administraţie.

(15)  Adunarea  Generală  a  asociaţiei  poate  mandata  Consiliul  de  Administraţie  să
îndeplinească în numele său unele din atribuţiile proprii în scopul funcţionării operative a activităţii.

(16) La şedinţele Adunării Generale pot participa şi alte persoane fizice şi juridice, la invitaţia
oricăreia  dintre  membrii  asociaţiei;   de  asemenea,  poate  participa,  de  drept,  orice  consilier
local/judeţean al unităţilor administrativ teritoriale care compun asociaţia.

Art. 15. Atribuţiile Adunării Generale
(1)Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la:
1. stabilirea strategiei şi planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a

scopului asociaţiei;
2.  aprobarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli,  a  bilanţului  contabil  şi   a  raportului

cenzorului;
3. descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru anul bugetar precedent;
4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; 
5. alegerea şi revocarea cenzorului;
6. analiza şi evaluarea activităţii şi aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusă

analizei;
7. modificarea Actului constitutiv şi a Statutului; 
8. stabilirea, la propunerea Consiliului de Administraţie, a numărului de personal al asociaţiei,

a retribuţiei acestora şi a valorii diurnei de deplasare; 
9. aprobarea mandatelor de afiliere la uniuni sau federaţii de asociaţii;
10. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după

lichidare, conform procedurilor legale;
11. sancţionarea sau excluderea membrilor, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului

de Administrare;
12 aprobarea, la propunerea Consiliului de Administraţie, a cuantumului cotizaţiilor anuale şi

a contribuţiilor membrilor asociaţiei;
13. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ADI Ialomiţa şi al personalului

contractual angajat în cadrul aparatului tehnic;
14. aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului tehnic al asociaţiei;
15.  aprobă  ghidurile  de  finanţare  a  programelor  de  dezvoltare  judeţeană  şi  zonală,  la

propunerea preşedintelui Consiliului de administraţie; 
16. orice alte atribuţii permise de lege sau de Statut, la propunerea membrilor, cenzorului sau

ale Consiliului de Administraţie;
(2) Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv şi/sau ale

Statutului, sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au
votat împotrivă.

(3) La Adunarea generală de constituire a asociaţiei lucrările se desfăşoară în prezenţa tuturor
membrilor fondatori; adunările generale în care se supun aprobării hotărâri referitoare la problemele
reglementate la art. 13 aliniatele (8), (10) şi (11), precum şi hotărâri referitoare la patrimoniul ADI
Ioalomiţa sau la aprobarea ghidurilor de finanţare în cadrul PJDL, cvorumul de şedinţă este de 2/3
din  numărul  membrilor  asociaţiei;  la  celelalte  adunări  generale,  cvorumul  de  şedinţă  va  fi  de
jumătate plus unu din numărul de membri prezenţi (majoritatea simplă). 

(4) Hotărârile   Adunării   generale,   considerate  contrare  legii,   Actului  constitutiv  sau
dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi contestate în justiţie de către oricare dintre asociaţi in termen
de 30 zile  de la data comunicării;  cererea de anulare se va adresa judecătoriei  în circumscripţia
căreia asociaţia îşi are sediul.

        Art. 16. Rolul Consiliului de Administaţie



(1) Consiliul de Administraţie exercită conducerea executivă a ADI Ialomiţa şi este format
din Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 4 membri, aleşi, pe funcţii,  din rândul membrilor
Adunării generale a acesteia, conform prevederilor exprese din Actul constitutiv.

(2) Membrii Consiliul de Administraţie, exclusiv Preşedintele, sunt aleşi prin votul deschis,
cu majoritate simplă de 50% + 1 din membrii în funcţie ai Adunării generale, pentru un mandat de
patru ani si asigură conducerea asociaţiei în intervalul dintre adunările generale şi pun în executare
hotărârilor adoptate de Adunarea generală.

(3)  Membrii  Consiliului  de  Administraţie  sunt  aleşi  dintre  reprezentanţii  unităţilor
administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a asociaţiei  şi au dreptul de a fi realeşi  pentru noi
mandate. Aceştia pot delega, la rândul lor, prin dispoziţie, o persoană cu funcţie de conducere din
cadrul autorităţilor publice pe care le reprezintă, care să-i reprezinte în Consiliul director.

(4) Consiliul de Administraţie este condus, de drept, de  Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

 (5) Pe funcţii, structura Consiliului de Administraţie al ADI Ialomiţa este următoarea:
-preşedintele  Consiliului  de  Administaţie,  în  persoana  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean

Ialomiţa,  care  este  şi  preşedintele  statutar  al  ADI  Ialomiţa;  acesta  reprezintă  şi  angajează
administrativ şi juridic interesele asociaţiei; 

-vicepreşedintele; în cazul lipsei justificate a preşedintelui, acesta poate delega, în scris, pe
durată determinată, atribuţiile sale vicepreşedintelui;

-doi şefi de departamente, care vor monitoriza şi activităţile compartimentelor de audit public
intern sau alte servicii furnizate unităţilor administrativ-teritoriale membre şi de atragere de finanţări
din fonduri interne şi externe, precum şi gestionarea programelor de dezvoltare judeţeană şi zonală
implementate;

-secretarul  asociaţiei,  care  se  ocupă  de  păstrarea  hotărârilor  şi  deciziilor  adoptate,  cu
concursul persoanei din aparatul tehnic, desemnată de către directorul aparatului tehnic. 

 (6)  Pentru  deplasări  în  interesul  ADI  Ialomiţa,  membrii  Consiliului  de  Administrație
beneficiază de toate cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurnă) stabilite, potrivit legii, pentru
demnitari.

(7) Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe de lucru lunare, precum şi  în şedinţe
extraordinare, pentru situaţii urgente, cu o zi înainte de data şedinţei, la convocarea Preşedintelui sau
a trei dintre membrii săi.

(8) Consiliul de Administraţie lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi decide
valabil  cu votul a cel  puţin trei  dintre membri; deciziile luate se consemnează în scris;  procesul
verbal al şedinţei şi deciziile consiliului se întocmesc şi se păstrează de către persoana desemnată de
către membrii acestuia, preferabil de către consilierul juridic din aparatul tehnic al asociaţiei, fiind
semnate de preşedinte şi de membrii prezenţi la dezbateri.

(9) Ca excepţie de la prevederile alin.(8), Consiliul de Administraţie poate adopta decizii prin
procedură scrisă. Acordul membrilor Consiliului de Administraţie privind adoptarea deciziei prin
procedură scrisă se transmite de către aceştia, în format electronic sau prin fax, pe adresa Asociaţiei.
Deciziile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea membrilor
Consiliului de Administraţie în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de decizie. În cazul
imposibilităţii prezenţei la şedinţele extraordinare se va putea comunica acordul/dezacordul pentru
proiectele de decizii, prin procedură scrisă, în termen de 1 zi de la data primirii acestora. În caz de
paritate, acordul preşedintelui este decisiv.
   
       Art. 17. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii :
1.avizează  studii,  prognoze,  programe,  planuri  de  acţiune  şi  strategii  de  dezvoltare

economico-socială şi de mediu, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, documentaţiile
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, precum şi participarea la programe de dezvoltare
regională şi zonală, putând apoi, în condiţiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/consiliul
judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale care compun asociaţia;

2.propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de societăţi comerciale şi servicii publice;
3.angajează, prin concurs, directorul asociaţiei şi îl revocă din funcţie, în condiţiile legii;



4.asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale;
5.transmite instituţiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componenţă ale

Consiliului de Administraţie, ale conturilor bancare, precum şi ale adresei de la sediul social;
6.analizează cererile de înscriere în asociaţie şi le înaintează spre aprobare Adunării generale,

face propuneri motivate cu privire la excluderea membrilor;
7.aprobă formatul certificatului care atestă calitatea de membru al asociaţiei;
8.propune Adunării generale cuantumul cotizaţiilor şi a contribuţiilor statutare;
9.aprobă, la propunerea directorului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului

tehnic şi planul de acţiune al acestui aparat, precum şi  fişele posturilor  şi derulează procedurile de
angajare  a  personalului  tehnic  aprobat  de  Adunarea  generală  sau  convenit  prin  prevederile
contractelor de finanţare;

10. asigură funcţionarea eficientă a serviciilor administrative ale asociaţiei (secretariat,
contabilitate şi administrare financiară, activităţile contractate sau programate, etc. );

11. întocmeşte rapoartele periodice prevăzute de legislaţie sau de obligaţiile contractuale;
12.stabileşte  şi aprobă calendarul programelor de acţiuni şi  măsurile curente necesare pentru

derularea activităţilor planificate; răspunde de calitatea, legalitatea şi încadrarea în costuri a acestor
activităţi;

13.angajează  cu  instituţiile  publice,  organizaţiile  neguvernamentale  sau  cu  alţi  parteneri,
corespondenţa necesară pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;

14.angajează programe de parteneriat cu terţe instituţii sau asociaţii;
15.decide cu privire la oportunitatea angajării juridice a asociaţiei în contracte cu terţe părţi;
16.gestionează patrimoniul material,  conturile  bancare şi activităţile  financiare curente ale

asociaţiei;
17.decide  cu  privire  la  participarea  asociaţiei  la  programe  de  finanţare  şi  asigură

implementarea  programelor  conform  prevederilor  proiectelor  aprobate,bugetelor  şi  legislaţiei
naţionale şi europene;

18.analizează ghidurile de finanţare a programelor de dezvoltare judeţeană şi zonală elaborate
de aparatul tehnic al ADI Ialomiţa şi le propune spre aprobare Adunării generale;

19.acceptă donaţiile făcute asociaţiei;
20.prezintă, bianual, în cadrul Adunărilor generale ordinare, un raport cu privire la activitatea

Consiliului de Administraţie şi a cenzorului, precum şi cu privire la situaţia financiară a asociaţiei;
21.decide în orice problemă curentă care nu este prevăzută prin Statut ca fiind de competenţa

Adunării generale.

         Art. 18.Atribuţiile preşedintelui Consiliului de Administraţie
Principalele atribuţii ale Preşedintelui sunt:
-exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina realizarea scopului asociaţiei,

respectarea prevederilor Statutului şi a legislaţiei;
conduce lucrările Consiliului de Administraţie şi ale Adunării generale a asociaţiei;
reprezintă asociaţia, pe baza mandatului încredinţat de Adunarea generală, la demersurile de

aderare în uniuni, federaţii sau grupuri de persoane juridice cu caracter neguvernamental şi apolitic,
necesare atingerii scopului asociaţiei;

angajează asociaţia în relaţiile juridice şi de colaborare cu terţii;
veghează asupra modului de gestionare a conturilor curente ale asociaţiei  prin intermediul

aparatului tehnic;
-stabileşte, conform procedurilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului

de Administraţie, sarcini pentru membrii acestuia;
-delegă sarcini către membrii asociaţiei, în conformitate cu programul de activităţi aprobat;
-întocmeşte împreună cu Consiliul de Administraţie rapoarte bianuale de activitate, pe care le

prezintă spre aprobare Adunării generale;
-întocmeşte rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte;
-propune Consiliului deAdministraţie înlocuirea funcţiei  de director al aparatului tehnic cu

cea de administrator public; 



-îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  stabilite  de  Adunarea  generală  sau  de  Consiliul  de
Administraţie.

         Art. 19. Rolul cenzorului
(1) Cenzorul este desemnat prin Hotărârea Adunării generale a asociaţiei.
(2) Poate fi ales în funcţia de cenzor numai un reprezentant al unui membru al asociaţiei, care

are o pregătire în specialitatea economică, având calitatea de contabil autorizat sau expert contabil şi
nu este membru al Consiliului de Administraţie.

(3) Cenzorul asigură controlul financiar intern al asociaţiei şi este subordonat direct Adunării
generale a asociaţiei. Activitatea, drepturile şi obligaţiile cenzorului sunt reglementate prin lege şi
prin Hotărârea Adunării generale.

        Art. 20. Atribuţiile cenzorului
Atribuţiile principale ale cenzorului sunt :
a) verifică sursele  de  venituri  ale asociaţiei,  conform  prevederilor bugetare, programelor

de asistenţă şi documentelor primare ale asociaţiei;
b)  verifică,  inopinat  şi  periodic,  legalitatea  modului  in  care  sunt  cheltuite  şi  gestionate

resursele materiale şi financiare ale asociaţiei, conform documentelor de evidenţă şi urmărire;
c)  verifică  încadrarea  cheltuielilor  asociaţiei  în  limitele  bugetului  aprobat  de  Adunarea

generală sau de autorităţile de management ale programele de finanţare angajate de asociaţie;
d) verifică legalitatea şi  conformitatea întocmirii  documentelor bancare şi a extraselor de

cont;
e) verifică legalitatea, conformitatea şi încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute

de lege şi de prevederile contractelor de finanţare a asociaţiei;
f) verifică legalitatea şi  conformitatea documentelor de plată a salariilor şi îndemnizaţiilor

aprobate, cu prevederile bugetare;
g)  prezintă  periodic  Consiliului  de  Administraţie  rapoarte  scrise  asupra  activităţii  sale,

conform prevederilor din Hotărârea Adunării  generale privind activitatea,  drepturile şi  obligaţiile
cenzorului şi a obligaţiilor din fişele de post ale angajaţilor;

h) face propuneri de îmbunătăţire a procedurilor de lucru ale administraţiei asociaţiei, pentru
o mai eficientă gestiune a resurselor şi respectarea cadrului legal;

i) întocmeşte rapoarte anuale de control a gestiunii asociaţiei şi le prezintă Adunării generale;
j) cenzorul  poate participa la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot; 
k) îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de lege sau stabilite  de Adunarea generală  a

asociaţiei.

         Art. 21. Aparatul tehnic
(1)Pentru realizarea  scopului  si  a obiectivelor sale,  asociaţia  va constitui  şi  va aproba un

aparat tehnic propriu, cu rol executiv.
 (2)Aparatul  executiv  reprezintă,  prin  personalul  angajat  în  acesta,  structura  de  activitate
administrativa a asociaţiei, care lucrează în baza organigramei şi fişelor de post cuprinse în cadrul
unui Regulament intern. Apartul executiv este condus de un director sau un administrator public,
după aprecierea Preşedintelui, validată în Consiliul de Administraţie, care exercita functia executiva
de administrare,  duce la indeplinire Hotărârile Consiliului de Administraţie,  coordoneaza politica
de personal,  ordoneaza credite si reprezenta asociaţia în activităţile curente.

(3) Directorul sau administratorul public, după caz, sunt angajaţi prin concurs, în condiţiile
legii, de către Consiliul de Administraţie; directorul sau administratorul public al asociaţiei participă
de drept, în calitate de invitaţi, la şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Adunării generale; ei
coordonează politica de personal şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, în limitele mandatului
conferit  de  Consiliul  de  Administraţie,  îndeplinesc  atribuţii  de  natură  operaţională  prevăzute  în
sarcina  Consiliului  de  Administraţie  şi  atribuţii  delegate  de  către  preşedintele  Consiliului  de
Administraţie.



(4)Revocarea directorului/administratorului public se face la propunerea Presedintelui ADI
Ialomiţa,  prin votul majoritaţii membrilor Consiliului de Administraţie, în condiţiile în care nu sunt
îndeplinite atribuţiile funcţiei. 

(5) Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de personal contractual ai asociaţiei.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

         Art. 22.Dizolvarea asociaţiei
(1) Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două

treimi) din membrii asociaţiei.
(2) Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
a) de drept, în situaţiile prevăzute de art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire

la asociaţii şi fundaţii;
b) prin hotărâre judecătorească, în situaţiile prevăzute de art. 56 din Ordonanţa Guvernului

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
c) prin hotărârea Adunării generale, potrivit prevederilor art. 57 din Ordonanţa Guvernului

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
(3) În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane

fizice;  aceste  bunuri  pot  fi  transmise către  persoane juridice  de drept  public  sau privat  cu scop
identic  sau  asemănător  cu  cel  al  ADI  Ialomiţa,  potrivit  legii  şi  care  să  fie  asociate  cu  unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

         Art.23.  Lichidarea asociaţiei
Lichidarea  Asociaţiei  se  va  face  conform  prevederilor  legale  în  vigoare  la  momentul

lichidării.
CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

         Art. 24. Primul mandat. Litigii
(1) Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.
(2)  Asociaţia  are  obligaţia  să  mediatizeze  calitatea  de  membru  a  tuturor  unităţilor

administrativ-teritoriale care compun asociaţia, în toate activităţile şi proiectele desfăşurate, folosind
stema şi alte însemne distinctive ale unităţilor administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării
obiectivelor asociaţiei.
 (3) Utilizarea de către membrii Asociaţiei şi/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către
aparatul executiv al Asociaţiei, a stemei şi a celorlalte însemne distinctive ale unităţilor administrativ
teritoriale care compun asociaţia, în scopul obţinerii de foloase personale necuvenite, se pedepseşte
conform legilor în vigoare şi atrage de drept excluderea din asociaţie.

(4) Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a
Asociaţiei.

(5) Primul mandat al membrilor Consiliului de Administraţie si al cenzorului curge de la data
rămânerii definitive a sentinţei prin care s-a dispus dobândirea personalităţii juridice  a asociaţiei  şi
a înregistrării  acesteia în registrul  special  al  instanţei; următoarele mandate încep să curgă de la
data rămânerii definitive a hotărârii de desemnare a membrilor Consiliului de Administraţie de către
Adunarea generală a asociaţiei.

 (6) Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie sau al cenzorului asociaţiei pot înceta
înaintea expirării duratei pentru care au fost aleşi, prin revocarea hotărârii de numire a acestora de
către  Adunarea  generală  extraordinară,  prin pierderea  calităţii  de  membru al  asociaţiei  sau  prin
deces.

 (7) La sfârşitul mandatului, membrii Consiliului de Administraţie si cenzorul asociaţiei sunt
obligaţi să predea actele şi documentele cu care au lucrat sau la care au avut acces, in baza unui
proces verbal întocmit în acest sens de secretarul asociaţiei.



(8)  Litigiile  asociaţiei  cu  persoane  fizice  sau  juridice,  dacă  nu  pot  fi  rezolvate  pe  cale
amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

 (9) Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale specifice în vigoare.

          Prezentul Statut al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa a fost adoptat cu---------
de voturi  în  Adunarea  Constitutivă,  ce  a  avut  loc  în  data  de -----------  la__-------------------------
judeţul Ialomiţa.
       
          S-a redactat prezentul Statut în 3 de exemplare originale.

Semnăturile de validare a Statutului de către membrii fondatori:

1.Consiliul Judeţean Ialomiţa,  reprezentat de  domnul Moraru Victor, în calitate de Preşedinte
2.   Consiliul  local  al  municipiului  Feteşti,  reprezentat   de domnul Gafiţoi  Sorin,  în calitate  de

primar
3. Consiliul local al oraşului Amara,   reprezentat de domnul Sohodoleanu Gheorghe, în calitate de

viceprimar cu exercitarea de drept a atribuţiilor de primar
4. Consiliul local al oraşului  Căzăneşti, reprezentat de domnul Măchiţă Alexandru, în calitate de

primar
5. Consiliul  local al  oraşului Fierbinţi Tîrg, reprezentat  de Cîmpean Marius Alin, în calitate de

viceprimar cu exercitarea de drept a atribuţiilor de primar
6. Consiliul local al comunei Adâncata, reprezentat de domnul Barbu Ionel Valentin, în calitate de

primar
7. Consiliul local al comunei  Albeşti, reprezentat de domnul Jugănaru Emil, în calitate de  primar
8. Consiliul local al comunei Alexeni, reprezentat de domnul Cărbune Ion, în calitate de primar
9. Consiliul local al comunei  Andrăşeşti, cu sediul în comuna Andrăşeşti, reprezentat de domnul

Vasile Adrian, în calitate de  primar
10. Consiliul local al comunei Balaciu, reprezentat de domnul Simion Mirel Dănuţ, în calitate de

primar
11. Consiliul local al comunei Bărcăneşti, reprezentat de domnul Popa Daniel, în calitate de primar
12. Consiliul local al comunei Borăneşti, reprezentat de domnul Nae Adrian, în calitate de primar
13. Consiliul local al comunei  Bucu, reprezentat de domnul Drăguşin Ion, în calitate de primar
14. Consiliul local al comunei Cocora, reprezentat de domnul Lefter Sorin Dănuţ, în calitate de

primar
15. Consiliul local al comunei Colelia, reprezentat de domnul Niţă Nichita, în calitate de primar
16. Consiliul local al comunei  Cosîmbeşti, reprezentat de domnul Popescu Bogdan, în calitate de

primar
17. Consiliul local al comunei Coşereni, reprezentat de domnul Tudorache Lucian, în calitate de

primar
18. Consiliul local al comunei Drăgoeşti, reprezentat de domnul Mitrea Ion, în calitate de  primar
19. Consiliul local al comunei Dridu, reprezentat de domnul Turiga Valentin, în calitate de primar
20. Consiliul local al comunei  Gheorghe Doja, reprezentat de domnul Ion Mihai, în calitate de

primar
21. Consiliul local al comunei Grindu, reprezentat de domnul Vieriu Costel, în calitate de  primar
22. Consiliul local al comunei  Griviţa, reprezentat de domnul Stroe Vasile, în calitate de  primar
23. Consiliul local al comunei Gura Ialomiţei, reprezentat de domnul Lambru Cristinel Constantin,

în calitate de primar
24. Consiliul local al comunei Jilavele, reprezentat de domnul Petre Ene Miloievici, în calitate de

primar
25. Consiliul local al comunei Maia, reprezentat de domnul Zamfir Marian, în calitate de primar
26. Consiliul local al comunei Mărculeşti, reprezentat de domnul Ciriblan Sorin Romeo, în calitate

de primar
27. Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, reprezentat de domnul Dinu Alexandru, în

calitate de  primar
28. Consiliul local al comunei Miloşeşti, reprezentat de domnul Chițoiu Nelu, în calitate de  primar



29. Consiliul local al comunei Moldoveni, reprezentat de domnul Dumitru Victor Alexandru, în
calitate de primar

30. Consiliul local al comunei  Movila, reprezentat de domnul Mihai Valeriu, în calitate de  primar
31. Consiliul local al comunei Munteni-Buzău, reprezentat de domnul Stan Florin, în calitate de

primar
32. Consiliul local al comunei Ograda, reprezentat de domnul Badea Lilian, în calitate de primar
33. Consiliul local al comunei Perieţi,  reprezentat de domnul Merlea Sile-Adrian, în calitate de

primar
34. Consiliul local al comunei Platoneşti, reprezentat prin domnul Negraru Florinel, în calitate de

primar
35. Consiliul local al comunei  Reviga, reprezentat de domnul Barbu Niţu, în calitate de  primar
36. Consiliul local al comunei Roşiori, reprezentat de domnul Cristea Nicu, în calitate de primar

37. Consiliul local al comunei Sălcioara, reprezentat de domnul Stoica Gabriel, în calitate de  primar

38. Consiliul local al comunei Sărăţeni, reprezentat de domnul Tocileanu Eugen, în calitate de primar

39. Consiliul local al comunei Săveni, reprezentat de doamna Drăgoi Daniela Mariana, în calitate
de  primar

40. Consiliul local al comunei Scînteia, reprezentat de doamna Ilie Georgeta, în calitate de  primar
41. Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe, reprezentat de domnul Teculescu Petru-Mădălin,

în calitate de  primar
42. Consiliul local al comunei Stelnica, reprezentat de domnul Decu Fănică, în calitate de  primar
43. Consiliul local al comunei Sudiţi, reprezentat de domnul Şincan Vasile, în calitate de  primar
44. Consiliul local al comunei Traian, reprezentat de domnul Năstase Fănel, în calitate de primar
45. Consiliul local al comunei  Valea Măcrişului, reprezentat de domnul Bobeş Mihai, în calitate de

primar
46. Consiliul local al comunei  Vlădeni, reprezentat de domnul Dinu Marian, în calitate de  primar
47.  Consiliul  local  al  comunei   Axintele,  reprezentat  de  domnul  Grigore Tudor,  în  calitate  de

primar
48. Consiliul local al comunei  Valea Ciorii, reprezentat de domnul Ionescu Ştefan, în calitate de

primar
49. Consiliul local al comunei  Gheorghe Lazăr, reprezentat de domnul Buzea Marian, în calitate

de  primar
50.  Consiliul  local  al  comunei   Bueşti,  reprezentat  de  domnul  Mihăilă  Nicolae,  în  calitate  de

primar
51.  Consiliul local al municipiului Slobozia, reprezentat  de domnul Mocioniu Adrian Nicolae, în

calitate de primar
52. Consiliul local al comunei  Giurgeni, reprezentat de domnul Dinu Valere, în calitate de  primar
53. Consiliul local al comunei  Ciochina, reprezentat de domnul Câmpulungeanu Vasile, în calitate

de  primar
54. Consiliul local al comunei  Gârbovi, reprezentat de domnul Popa Grigore, în calitate de  primar

            

                   Preşedinte,
                   Filipoiu Mihaela-Evelina

                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,     
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica
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