
Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

                    

      

    
 

 

H O T Ă R Â R E 

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. 6891 din 27.08.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 Examinând: 

 - adresa  nr. 12.593 din 12.08.2014 a Primăriei oraşului Amara; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Amara nr. 92/31.07.2014 privind 

aprobarea asocierii oraşului Amara cu Judeţul Ialomiţa în vederea realizării în comun 

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

judeţul Ialomiţa”; 

 - Raportul  nr. 7001 din 01.09.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

           - Raportul  nr. 7103 din 03.09.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

           - Raportul  nr. 7501 din 16.09.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 7492 din 16.09.2014 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 7521 din 16.09.2014 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. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă asocierea 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”. 

 

Art.2(1) Se aprobă Contractul de asociere privind realizarea lucrărilor la 

obiectivul  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 în comun a 

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

judeţul Ialomiţa” în cuantum de 733.828,29 lei, reprezentând 51% din obligaţia 

oraşului Amara de 1.438.879,00 lei.  

  

 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian Ciupercă – Preşedintele 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Primăriei oraşului Amara, 

spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                     

                   Contrasemnează, 

      Vasile Silvian CIUPERCĂ                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                   Adrian Robert IONESCU 
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