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H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea  

realizării obiectivului de investiţii ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului 
Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei 

concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor 
parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15513/2018-N din 28.08.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresele  nr. 60.559  din 19.07.2018 și nr. 66.892 din 10.08.2018 ale Primăriei 
municipiului Slobozia; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 111 din 29.06.2017 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii ” 
Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului 
de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa 
brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform 
reglementărilor în vigoare a apei potabile”; 
 - punctul 28 din anexa nr. 7 ”Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2018, cu 
finanţare parţială sau integrală de la buget”  la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia nr. 20 din 20.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2018; 
 - Raportul  nr. 15517/2018-Z  din 28.08.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Raportul nr. 17456/2018 – Z din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare 
şi agricultura; 
           - Raportul nr. 17350/2018 – P din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 17318/2018 – R din 24.09.2018 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; 
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 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 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia pentru 
realizarea obiectivului de investiţii ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului 
Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei 
concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor 
parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”. 

 
 Art.2(1) Se aprobă Acordul de asociere privind realizarea obiectivului de 
investiţii  menţionat la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea obiectivului de 
investiţii ”Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii 
gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi 
din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate 
conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” în cuantum de 4.000.000 lei, din 
care: 
              -     100.000 lei până la 31.12.2018; 
              - 3.900.000 ce vor fi alocaţi din bugetul anului 2019. 
  
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de asociere menţionat la art. 2. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi primarului 
municipiului Slobozia, spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
  
 
          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
                Adrian Robert IONESCU 
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