
PRorECTDEHorAnAnn
privind desemnarea inlocuitorului Primarului oragului C5zIneqti

in Adunarea Generall a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarl Ialomi{a

Consiliul Local al oraqului Cdzhnegti, intnrnit in gedinJd ordinard din data de 29
IANUARIE 2021,

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. /(/ din lt -C I .2021 al Primarului oraqului

Cdz[neqti;
- adresa Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard Ialomita nr.984 din 16.11.2020

inregistratl la Prim[ria oragului Cizlneqti sub nr.6578 din 16.11.2020;
- prevederile incheierii Judec[toriei Slobozia pronuntatdla data de 19.10.2020 in

dosarul nr.4480131212020 prin care a fost validat mandatul de primar al oraqului Clzdneqti
al dlui. Stelian Traian;

Examindnd:

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
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- raportul nr. jhl din 14.0/
Umane;

- avrzlul Comisiei pentru probleme
disciplinI, minorit[ti, relafii cu sindicatele,

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

I)E

NR.?...,//.t21.

.2021 al Compartimentului Juridic Ai Resurse

juridice, apdrarea ordinii gi linigtii publice,
ONG-uri, agenfi economici gi alte organizafii

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

ff. din _.2021;

-in 
conform-itate cu:

- prevederile art.14 alin.(2) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
Ialomila aprobat prin anexa nr.2la Hotlrirea Consiliului Local nr.43131.05.2017 privind
aprobarea asocierii Oraqului Cdzdnegti cu Judeful Ialomila gi unele unitali administrativ-
teritoriale din judel in vederea constituirii Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
Ialomila;

- prevederile art.132 din Ordonanfa de urgent[ a Guvernullrti rtr.5712019 privind
Codul Administrativ, cu modificlrile qi completarile ulterioare;

- prevederile art.2009, aft.2}l2-2013 din Legea rr.28712009 privind Codul civil, cu
modific[rile qi completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(6) coroborat cu art. 196 alin.(l) lit.a) din
Ordonan{a de urgen(I a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modific[rile qi complet[rile ulterioare,

HOTAnAgTB:
Art.l. Oragul Clzlneqti, judepl Ialomila este reprezentatd de drept in Adunarea

Generald a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarl Ialomita de cdtre dl. Stelian Traian,
Primarul oraqului Cizlneqti, judequl lalomila. in lipsa acestuia, se desemr eazd dl.ldna.

, sd reprezinte oragul Clzlneqti, judeful Ialomila in Adunarea
General[ a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard Ialomila.

Art.2. Primarul oraqului Cdzdnegti gi inlocuitorul acestuia desemnat potrivit art. 1 vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri clrora li se va comunica, prin grija
secretarului general al localit[1ii C[zdne;ti.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI C AZANE $TI
Nr. 284 din 15.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re privind desemnarea inlocuitorului

Primarului oragului Clzinegti in Adunarea Generali
a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari Ialomita

Prin proiectul de hotdrdre se propune sA se desemneze un inlocuitor al Primarului
oraqului Cdzdneqti in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitarl
Ialomila.

Oraqul Cdzineqti s-a asociat cu Judeful Ialomila gi unele unitlli administrativ-teritoriale
din judef in vederea constituirii Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Ialomila prin HCL
nr.43l3l.O5.2Ol7 . in momentul aderirii, primarul in exerciliu a fost desemnat reprezentant al

localitdlii in Adunarea GeneralS a Asociafiei. Potrivit art.14 alin.(1) din Statutul Asocialiei,
Adunarea generald este organul suprem de conducere al asocialiei, alcdtuit din totalitatea
asocia{ilor, respectiv membrifondatori Ei membri aderenli, constituitd sub forma unei intruniri
de analizd Ei adoptare de hotdrdri, cu participarea reprezentan[ilor legali ai membrilor
asocia[iei, personal sau prin delegat. La alin.(2) se prevede cd Preqedintele Consiliului
Judelean Ialomila Ei primarii municipiilor, ora;elor ;i comunelor partenere in ADI Ialomila
sunt reprezentanli ai respectivelor unitdli administrativ-teritoriale in Adunarea generald, fiind
delega{i prin hotdrdri ale consiliului jude{ean sau consiliilor locale, dupd caz; aceastd calitate
poatefi delegatd;i altor persoane, prin hotdrdri ale consiliului judelean sau consiliilor locale,

dupd caz.

Prin art.132 din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare prevede faptul cd, ,,Comunele, oraqele

Ei municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asocialiilor de dezvoltare

intercomunitard Si in adundrile generale ale operatorilor regionali Si locali de cdtre primari.
Primarii pot delega calitatea lor de reprezentan{i ai unitd{ilor administrativ-teritoriale in

adundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum Si oricdror alte persoane

din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu{ii publice de interes

local. "
Avind in vedere faptul cd primarul este reprezentantul de drept al oraqului Cdzlneqti in

cadrul adundrii generale, trebuie desemnatd persoana care il va inlocui in situa{ia in care acesta

nu poate participa la aceste adundri

PRIMA&

STELIAII TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI C AZANE STI
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RESURSE UMANE
Nr.332 din 19. 01.2021

RAP ORT

la proiectul de hotlr6re privind desemnarea
inlocuitorului Primarului oraEului Cazanesti in Adun area
Generala a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara

Ialomi(a

Conform art. 132 din OrdonanJa de Urgenta a Guvernului nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completdrile
ulterioare, se prevede ,, Comunele, ora;ele si municipiile sunt
reprezentate de drept in adunlrile generale ale asociafiilor de

dezvoltare intercomunitara si in adundrile generale ale operatorilor
regionali si locali de cdtre primari. Primarii pot delega calitatea lor de

reprezentanli ai unitalilor administrativ - teritoriale in adunlrile
generale viceprimarilor, administralilor publici, precum si oricdror alte
persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei
institulii publice de interes local".

Avdnd in vedere precizdrile legislative enunlate anterior supun
aprobdrii plenului consiliului prezentul proiect de hotdr6re, in forma si

conlinutul prezentat.

CONSILI JURIDIC,

ryN"
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Slobozia - Ialomifa
B-dul Matei Basarab, Nr. 22,81. AS' Parter

Tel. o37l 395 418

e-mail: adi.ialomita@Yahoo.com

Nr. 984 116.11.2020

JUDETUL IALOMITA

CItre UAT Cdzineqti

Stimate Domnule Primar, Stelian Traian

Asociafia de Dezvoltare Intercomunitar6 Ialomila (denumiti in continuare ADI Ialomila)

s-a constituit prin asocierea voluntard a jude[ului Ialomi[a cu un numar de 64 de unitAli

administrativ-teritoriale din judelul IalomiEa.

ADI Ialomiga este peisoan[ juridicl de drept privat, fird scop patrimonial cu statut de

utilitate publicf,, recunoscut prin efectul legii.
Func(ionarea asocia(iei este reglementatd de prevederile:

- ordonanfei de urgenfi a Guvernului nr. 57 l2Ol9, privind Noul cod Administrativl

- Ordonanlei Guvernului nr.2612000 cu privire la asociafii gi fundafii, cu modificirile Ei

completari le ulterioare;
- Hottrrdrii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-

cadru ale asociafiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utiliteti

publice;' 
Scopul asocia(iei este dezvoltarea durabil[ a unitalilor administrativ teritoriale care o

alcf,tuiesc qi a intregii zone limitrofe acestora, prin realizarea in comun a unor proiecte de

dezvoltare de interes zonal sau regional ;i prin fumizarea in comun a unor servicii publice'

in perioada z1l't-ZOZO ADI Ialomita a avut doud direcfii de acliune principale:

o programul Jude{ean de Dezvoltare Locali, care are drept scop imbunlti(irea.

conrinua a catitalii vieliiiocuitorilor din judelul Ialomi[a prin dezvoltarea de comunitali rurale

gi urbane sustenabile, capabile sI gestioneze gi s6 utilizeze resursele in mod eficient, f,rnanfdnd

proiecte ale UAT-urilor membre ale asocialiei . in acest sens, conform Ghidului solicitantului,

valoarea maximf, a finanflrii nerambursabile pentru ora;e ;i municipii a fost de 300'000'00 lei

pentru un proiect, iar pentru comune, valoarea finanf[rii nerambursabile a fost de 200.000'00

lei.
in cei trei ani de implementare respecti v 2018-2020, au fost finanlate 90 de proiecte de

dezvoltare local6 cu 5,r1nu d. aproximativ l8.1g7.2l4lei, de la bugetul Judefului lalomita'

o Serviciul de audit public intern realizatin regim de cooperare intre 52 de autorittrli

publice locale semnatare ale Acordului de cooperare numarll- 235 I 2018.

Amintim c6, in conformitate cu prevederile Legii 672t2002 privind auditul public intern,

republicat6, cu modificarile Ei completirile ulterioare, Unitalile Administrativ Teritoriale care

nu au consrituit la nivelul primariei un compartiment de audit public intern' au obligagia sd se

asocieze cu alte UAT-uri in vederea organizdrii gi realizirii serviciului public de audit intern'

in acest sens v6 informdm ca UAT Cdz[neEti este semnatard a Acordului de cooperare

pentru organizarea;i exercitarea funcliei de audit public intern'
r - ' 

irlperioada )On-zoZOprin Serviciul de audit public intem al ADI Ialomila s-au realizat

124 misiuni de audit qi s-au emis pdn6 in prezent 1048 recomandari.
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Totodata v6 aducem la cunoqtinld cI fiecare UAT membru a desemnat un reprezentant

in Adunarea Generaltr a Asocia[iei, reprezentant care are un mandat de 4 ani'

in cazul UAT C[zaneqti, avand in vedere rezultatul alegerilor locale din 2'7.09.2020,

Consiliul Local al Oragului C#aneqti va trebui sa actualizeze Hotf,rdrea Consiliului Local Nr'

43t3l .O5.ZOl7 prin care sf, numeasci un nou reprezentant in Adunarea GeneralS a ADI Ialomita'

Va mulfumim!

Cu deosebita considerafie,

Ganea Daniel
Director ADI

Slobozia - IalomiIa
B-dul Matei Basarab, Nr. 22, Bl. A5 ' Parter

Tel.037l 395 4r8
e-mail : adi.ialomita@Yahoo.com
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