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RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind modijicarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Iolomila
nn 89/11.12.2014 pentru aprobarea tncheierii ,,Convenliei de Colaborare" tntre Ministerul

Mediului gi Schimbdrilor Climatice, Judelul lalomila Si Comunu Ciochina pentru implement&rea
tn comun a Proiectului,,CONTROLaL INTEGRAT AL POLU4RII CU NUTRIENTI"

Prin Hotdr0rea Consiliului Jude.tean Ialomila nr. 8911I.12.2014 s-a aprobat incheierea
,,Convenliei de Colaborare" intre Ministerul Mediului qi Schimbdrilor Climatice, Judeful Ialomila gi
Comuna Ciochina pentru implementarea in comun a Proiectului ,,CONTROLUL INTEGRAT AL
POLUARII CU NUTRIENTI''.

in aplicarea Ordonanlei de urgenfl a Guvernului nr. 86 din 17.12.2014 privind stabilirea unor
mdsuri de reorganizare la nivelul administrafiei publice centrale gi pentru modificarea qi completarea
unor acte normativeo se impune ca in cuprinsul hotdrdrii precizate mai sus gi anexa acesteia, in loc de
"Ministerul Mediului qi Schimbdrilor Climatice" s[ se citeasc[ "Ministerul Mediului, Apelor qi
Pddurilor".

Conform clauzei 5.12 a Convenfei propuse spre aprobare de Ministerul Mediului gi
Schimbirilor Climatice, "incazulin care Comuna nu iqi indeplinegte obligafiile financiare stipulate in
prezenta Convenfie, acestea vor fi preluate integral de cdtre Judef ". Pentru responsabilizarea unit[tii
administrativ teritoriale Ciochina in implementarea proiectului gi protejarea bugetului judefului prin
limitarea sus{inerii financiare in cazul in care comuna nu igi indeplineqte obliga{iile financiare, in
vederea cunoqterii dimensiunii susfinerii, in art. 2 alin. (1) al Hotnrdrii mai sus precizate s-a prevdzut
c[ " Se aprobd susfinerea financiard din partea Judelului lalomi,t4 pentru implementarea proiectului,
in procent de maxim 50% din valoarea contribu{iei Comunei Ciochina, estimatd la 123.255lei

Prin adresa nr. 163025/UMP/08.01.2015 Unitatea de Management a Proiectului "Controlul
Integrat al Poludrii cu Nutrienfi" din cadrul Ministerului Mediului, Apelor gi Pidurilor ( fostul
Minister al Mediului qi Schimbdrilor Climatice ) a comunicat ci nu poate modifica textul Conven{iei
in sensul art.2 alin (1) din Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomifa nr. 89/11.12.2014, motivat de
faptul cn aceastd Convenlie este deja adoptat[ de celelalte localitafi gi agreatd de finan{atorul extern in
forma prezentati gi totodat[ s-a solicitat transmiterea Convenfiei semnatd de persoanele autorizate in
cel mai scurt timp.
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Ministerului Mediului, Apelor qi Pidurilor a transmis cu adresa inregi&ratd la Consiliul
Judelean Ialomifa sub nr. 657/15.01.2015 actul adilional nr.l la Convenfia de colaborare nr. 163101
din 16.01.2015, fapt ce conduce la modificarea gi completarea anexei iniliale a Hotdrdrii Consiliului
Judelean lalomila nr. 89 12014.

In cursul lunii ianuarie 2015 s-a semnat contractul de proiectare pentru realizarca
documentaliilor tehnico-economice la platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd.
Valoarea de cofinan{are aferentd in aceast[ etapd a localitnfii Ciochina conform contractului este de
395,25 euro qi va fi asigurati conform Convenfiei de cltre Primiria comunei Ciochina.

Odat[ cu a{/ansarea Proiectului este necesard amendarea Conven{iei de colaborare incheiate
prin Actul adilional nr. 1 la Convenlia de colaborare nr.163101116.01.2015.

tn acest context, anexdm prezentei Actul adilional nr. 1 ce modific[ Convenfia de colaborare
nr.163101/16.01.2015 incheiatd intre Ministerul Mediului , Apelor qi Pddurilor qi Consiliul Jude{ean,
impreuni cu anexa privind finanfarea gi valoarea estimativl a lucr[rilor , in vederea analizdrii qi
stabilirii necesitdlii semndrii acestui document.
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