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EXPANERE DE MOTIVE
laproieetul de hofirilre privind flprobarea flsocierii judelului Inlomila cu ora;ul

Amuratn vederea realiziirii?n coman a proiectului "Stulie de epurare qi calector de

evacuflre spre emisar in oraqul Amara, jude(ui ialomitra"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem Consilittlui Jttdelean
Ialomi(a aprobarea asocierii judelului lalomi(a cu arasul Amara in vederea realizdrii
ln comun a proiectului "stalie de epurare si colector de evacuare spre emisar ln ora;ttl
Amara, jude 1ul lalomila ".

Propunerea este fundamentatd pe prevederile art. 9I alin. $) lit. e) qi altn. (6)

lit. a) din Legea administraliei publice locale nr. 2 I5/2001, republicatd, cu modificdrile

Si completdrile ulterioare, potrivit cdrora consiliul judelean indeplineSte atribulii
privind cooperarea interinstitulionald, sens tn care hotdrdqte, fn condi|iile legii,
cooperarea sau asocierea cu peroane iuridice romdne ori strdine, inclusiv cu parteneri
din societatea civild tn vederea finantrdrii gi reolizdrii in comun a unor ac{iuni, lucrdri,
servicii sau proiecte de ircteres public iudefean.

Convenlia tncheiatd tntre Ministerul Demoltdrii Regionale qi Administraliei
Publice, Campania Nalionald de Investilii, Consiliul Judelean lalomila ;i flnitatea
Administrativ Teriloriqld Amera, tn luna martie 2013, reglementeazd implementarea
prin Agenlio de Implementare "C.N.L"-5.4. a subproiectului " Statrie de epurare qi
colector de evacuare spre emisar ht ora;ul Amara, judelul lalomila" din cadrttl
proiectului "sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apd ;r
canalizare, a sta{iilor de tratare a apei potabile qi staliilor de epurare a apelor uzate in
localitdlile cu o populalie de pdnd h 5A.A0A de locuitori", aprobat prin Legea
nr. 224,/2007, cu wodificdrile ;i completdrile ulterioare.

Prin adresa nr. 12.593 din 12.08.2014 a.fost comunicatd Hatdrdrea Consiliului
Local al orasului Amara nr.92/31.07.2011 privind aprabarea asacierii oraqului Amera
cu Judeyul lalomi{a in vederea realizdrii in comun a proiectului " Stalie de epttrare qi
coiecior de evacusre spre emisar in oraqui Amara,.iudelul lalomila".

C.ostul implementdrii in comun a obiectivului de investilii este 1.438.879 lei, din
care oyasul Amara va asigura suma de 705.050,71 lei, iar judelul lalomila suma de
733.828,29 lei.



Reabilitorea qi madernizsrec sistemelor de apd qi canalizare, i statriitor de
trotare a apet potabile Si a stafiilor de epurare o apei uzste este o preacupare con^ctsntd
qi una dintre prioritdfile strategice ale Consiliului Judelean lalomila, in concordanld cu
obiectivele cuprinse tn Stategio de demoltare a judeg*lui lalomiga pe perioada 2009 -
2013, cu orizont 2013 - 2420.

Asocierea judetrului lalomiEa cu ora,yul Amara este intemeiatd qi pe prevederile
art. 35 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privindfinanlele publice locale, cu modificdrile
gi completdrile ulibrioare, potrivit cdrora"autoritdfile deliberotive pot aproba
colaborarea sau asocieres peniru reaiizarea unor iucrdri qi senticii pubiice iocaie".

Avdnd tn vedere cd sunt indeplinite condiSiile de tegalitate qi de oportunitate,
propun Consiliului Jude{ean lalomi(a adoptarea hatdrdrii tn farma qi conlinutul
prezerctale tn proiect.
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