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EXPUNERE DE MOTIVE
lo proiectulde hotdrdre privind modificared Hotdrdrii Consiliului ludeteqn Ialomila

nr, 89/11.12.2074 privind dprobarec, incheierii ,,Convenliei de Colaborare, intre Ministerul Mediului
gi Schimbdrilor Climdtice, tudelul ldlomila gi Comuna Ciochina pentru implementdred in comun a

PTO\ECaUI Ui,,CO NTROLU L I NTEG RAT AL PO LUARI I CU N TJTRI ENTT'

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomi.ta se propune

oprobareo modificdrii Hotdrdrii Consiliului Judelean lolomila nr. 89/1L.1,2.2014 privind
oprobareo incheierii ,,Convenfiei de Coloborare" intre Ministerul Mediului gi Schimbdrilor
Climatice, Judelul lalomila pi Comuna Ciochina pentru implementarea in comun a Proiectului

,,1)NTROLIJL TNTEGRAT AL POLUARil CU NtJTRtENTt".
Prin Hotdrdrea Consiliului ludelean lolomila nr. 89/LL.12.2074 s-a aprobot incheiereo

,,Convenfiei de Colaborore" intre Ministerul Mediului 5i Schimbdrilor Climotice, Judelul lalomila

5i Comuna Ciochina pentru implementarea in comun a Proiectului ,,CONTROLUL INTEGRAT AL
POLUARil CtJ N tJTRlENTl".

in aplicarea Ordononlei de urgenld a Guvernului nr. 86 din 17.12.2074 privind stabilirea
unor mdsuri de reorgonizare lo nivelul administroliei publice centrale ti pentru modificarea gi

completoreo unor acte normotive, se impune co in cuprinsul hotdrdrii precizate moisus ;i anexa
ocesteio, in loc de "Ministerul Mediului Si Schimbdrilor Climatice" sd se citeascd "Ministerul
Mediului, Apelor pi Pddurilor".

Conform clouzei 5.L2 a Convenliei propuse spre aprobare de Ministerul Mediului 5i
Schimbdritor Climatice, "in cazul in core Comuna nu i5i indeplinegte obligaliile financiare
stipulate in prezenta Conven,tie, acesteo vor fi preluate integral de cdtre Judey ". Pentru
responsabilizoreo unitdfii odministrotiv teritoriale Ciochino in implementarea proiectului 5i
protejarea bugetului judelului prin limitarea suslinerii financiare in cazul in care comuno nu i5i
indeplineSte obligaliile financiare, in vederea cunoa$terii dimensiunii susfinerii, in ort. 2 alin. (1)

al hotdrdrii moi sus precizote s-a prevdzut cd " Se aprobd suslinerea finonciard din portea
Jude.tului lalomifa, pentru implementarea proiectului, in procent de maxim 50% din voloareo
contribuliei Comunei Ciochina, estimatd la 723.255 lei".

Prin odresa nr. 163025/UMP/08.01.2015 Unitatea de Management al' Proiectului
"Controlul tntegrat al Poludrii cu Nutrienff' din cadrul Ministerului Mediului, Apelor gi Pddurilor
( fostul Minister ol Mediului gi Schimbdrilor Climotice ) ne-au comunicot cd nu pot modifica
textul Conven.tiei in sensul ort. 2 alin (1) din Hotdrdrea Consiliului Judelean lalomila nr.
89/11.12.2074, motivot de faptul cd aceastd Convenlie este deja adoptatd de celelalte localitdti
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5i ogreatd de finanlatorul extern in forma prezentotd 5i totodatd ne-au solicitat transmiterea
Convenfiei semnatd de persoanele autorizate in cel mai scurt timp.

Ministerului Mediului, Apelor 5i Pddurilor a transmis cu odresa inregistrotd la Consiliul
Judelean lalomila sub nr. 657/15.0L.2015 actul adilional nr.7 la Convenlia de colaborare nr.
163101 din 16.01.2075, fapt ce conduce la modificareo gi completarea onexei iniliale a
Hotdrdrii Consiliului Judelean lalomilo nr. 89/2014.

Avdnd in vedere cd prin Hotdrdrea Guvernului nr. L4/L4.0L.2015 privind repartizarea pe
unitdli odministrativ-teritoriole a sumelor din cota de 78.5% din impozitul pe venit gi a sumelor
defalcate din taxo pe valooreo addugotd pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Ciochina
i-a fost olocotd o sumd care sd-i permitd sd-gi indeplineascd obligopiile financiore pentru
suslinerea proiectului, apreciem cd aceastd Conven.tie artrebui oprobatd 5i semnotdin forma
prezentotd de Ministerul Mediului, Apelor 5i Pddurilor 5i agreotd de finanyatorul extern.

Avdnd in vedere prevederile art. 97 olin. (L) Iit. d) 5i e), alin. (5) lit. o) pct. 9 5i olin. (6) lit.
a), consiliul judeleon hotdrdgte cooperorea sau asociereo cu persoane juridice 5i unitali
administrativ teritoriole, in vederea finan;drii 5i realizdrii fn comun o unor acfiuni, servicii sau
proiecte de interes public judefean, in cazul de fald in domeniul protecliei gi refacerii mediului.

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitate gi oportunitate, propun Consiliului
Judelean lolomila adoptarea hotdrdriiin forma gi conlinutul prezentate in proiect.

PRE5.EflNTE ,


