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  H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014  

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea  

realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare  

spre emisar în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10669 din 10.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada 

dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, cu completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - adresa  nr. 17857 din 08.12.2015 a Primăriei oraşului Amara; 

 - hotărârile nr. 110/30.06.2014 şi nr. 229/21.10.2015 ale Comisiei nr. 2 a 

Consiliului Tehnico - Economic al Companiei Naţionale de Investiţii S.A.; 

 - prevederile art. 2 din contractul de asociere nr. 64/11.11.2014; 

    - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014 privind aprobarea 

asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun a proiectului 

”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, judeţul 

Ialomiţa”; 

 - Raportul  nr. 10670 din 10.12.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

           - Raportul  nr. 10828 din 15.12.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 10846 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr.10862 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), alin.(3) lit.d) şi alin.(6) lit.a) din Legea 

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

ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Convenţiei nr. 150/1502/4703/4101/2013, încheiată între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Compania Naţională de Investiţii, 

Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Unitatea Administrativ Teritorială Amara; 

            - prevederile Legii nr. 24/2010 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014 privind 

aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun 

a proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, 

judeţul Ialomiţa” se modifică, după cum urmează : 

  

a. La articolul 2, alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 ” (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 

proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar, în oraşul Amara, 

judeţul Ialomiţa” în cuantum de 771,916,21 lei, reprezentând 51% din obligaţia                

oraşului Amara de 1.513.561,20 lei.” 

 

b. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

”Art.3 Se împuterniceşte domnul Ştefan Muşoiu, Vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate,  să semneze actul adiţional privind 

modificarea Contractul de asociere nr. 64/11.11.2014 încheiat între judeţul Ialomiţa şi 

oraşul Amara.” 

 

 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar 

delegate, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi primarului oraşului Amara, spre ducere la îndeplinire, urmând să 

fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

        p.  PREŞEDINTE                                            Contrasemnează, 

                    Secretar al Judeţului Ialomiţa  

         VICEPREŞEDINTE                       Adrian-Robert IONESCU 

        Ştefan MUŞOIU 

 

 

 

 

 

 

 

      Nr.109                   

      Emisă la Slobozia                             DIG - 2 ex. 

     Astăzi 17.12.2015            


