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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între  Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în 

comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8859 din 03.11.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 9470 din 25.11.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Adresa Unităţii de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi”    nr. 162232/UMP/14.10.2014; 

- Raportul nr. 10051 din 09.12.2014 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 10032 din 09.12.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

-Raportul nr. 10067 din 09.12.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi, 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a) pct. 9 şi alin.(6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1552/2008 

pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole; 

- prevederile Legii 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată 

din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 

28 decembrie 2007, 

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 încheierea „Convenţiei de Colaborare” între Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în comun 
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a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2(1)  Se aprobă susţinerea financiară din partea Judeţului Ialomiţa, pentru 

implementarea proiectului, în procent de maxim 50% din valoarea contribuţiei Comunei 

Ciochina, estimată la 123.255 lei. 

(2) Sprijinul financiar al Judeţului Ialomiţa va fi prevăzut în bugetul propriu şi va fi 

acordat în situaţia în care Comuna Ciochina demonstrează că se află în imposibilitatea 

financiară de a achita cota de cofinanţare aferentă proiectului. 

 

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ - preşedinte al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, să semneze “Convenţia de Colaborare” între Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina şi toate actele subsecvente 

acesteia.  

 

Art. 4(1) Se desemnează doamna Gangan Doina, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi 

Servicii Publice, responsabil cu îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în vederea implementării 

Proiectului la nivel local, având responsabilitatea comunicării directă cu Unitatea de 

Management a Proiectului şi reprezentanţii comunei Ciochina. 

(2) Se desemnează domnul Gheorghe Luiza - Ştefania, consilier în cadrul Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice, ca reprezentant în Comisiile de recepţie înfiinţate în vederea 

achiziţiei în cadrul Proiectului, de bunuri, servicii şi lucrări destinate comunei Ciochina. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  

 

Art. 6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice(Unitatea de Management a Proiectului 

„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”) şi comunei Ciochina, urmând să fie publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

             PREŞEDINTE 

    Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                            Contrasemnează, 

                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                     Adrian  Robert IONESCU 
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