ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
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TeL: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTARARE
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru
privind aprobarea cotizaliei Judetului
fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii pentru Salubritate ADIS IASI, pe anul
2018
Consiliul Judetean Iasi
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive nr. 11367/13.04.2018 a Pre§edintelui Consiliului Judetean Ia§i
' e privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului
referitoare la adoptarea proiectului de hotArar
Iasi — Consiliul Judetean Iasi in calitate de membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. IASI, pentru anul 2018;
b) Raportul de specialitate nr. 11366/13.04.2018 emis de catre Compartimentul Dezvoltare
Durabila si Promovare- Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabili, din cadrul Consiliului
Judetean Ia§i;
c) Nota de fundamentare a Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubritate A.D.I.S.
IASI nr. 99/02.03.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 6698/02.03.2018 prin
care se solicits majorarea cotizatiei anuale datorata de catre Consiliul Judetean Iasi in calitate
de membru al Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubritate A.D.I.S. IASI;
d) Raportul nr. 22/15.01.2018 privind activitatea desfrt§uratA de catre A.D.I.S Iasi in anul 2017;
de membru cu drepturi depline al Asociatiei de Dezvoltare
e) Calitatea Judetului
IntercomunitarA pentru Salubritate ADIS 1A$1;
Hotararea
nr. 39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii Judetului Iasi cu alte unitati
f)
administrativ — teritoriale din judetul Ia.5i in vederea infiintArii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. IASI pentru realizarea „Proiectului major de
investitii in domeniul de§eurilor din judetul 14";
g) HotArarea nr. 75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv §i al Statutului Asociatiei
de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubritate A.D.I.S. IASI;
' ea Consiliului Judetean Iasi nr.122/29.04.2011 privind aprobarea Actului Aditional la
h) Hotitrar
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara A.D.I.S.
i) O.G.nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i furidatii, cu modificArile §i completarile ulterioare;
completArile
j) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile
ulterioare;
k) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificArile §i completArile ulterioare;
1) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificArile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 91, 97, 115 alin 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicatA, cu modificArile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cotizatia Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru
fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.I.S. IA$I, pentru anul
2018, in cuantum de 75.000 lei.
Art. 2 (1) Suma prevazutd la art. 1 se va suporta din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, pentru anul 2018.
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi in calitate de ordonator principal de credite,
este autorizat sa introduce suma prevazutd la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului
Judetean Iasi pe anul 2018.
Art. 3 Se aproba plata cotizatiei prevazute la art. 1, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 4 Prevederile prezentei Hotardri vor fi duse la indeplinire de catre Directia Economics
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi pand la data de 01.07.2018.
Art. 5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni Presa va inainta copii dupd prezenta Hotdrare, care:
Directia Juridica - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
Directia Proiecte Dezvoltare Durabila;
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;
Directia Economics;
Institutia Prefectului Judetului
Art. 6 Aducerea la cunostiinta publica a prevederilor prezentei Hotardri va fi asigurata de
catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si
Presd din cadrul Directiei Juridice.
Data astazi,

PRESED1NTE
Dr. Ing. Maricel POPA
Vizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDETULUI
Lacrdmioara VERNICA

D1RECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI
Imi asum in toialitate responsabilitatea
in solider cu intocmt

Sustine proiectul de hotarfire:
Directia Proiecte Dezvoltare Durabila
Dir. Executiv Marieta AFILIPOAIE

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii yi
legalitatii in solider cu imocmitorul insaisulu

SERVICIUL JURIDICCONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Sinwna DRAGOMIR
Imi asum respon bilitatea pentru fundamentarea
tatea intocrnirii acestui inscris oficial
corectitudinea, Ie

rectitudinii si legalitatii.
inserts:I?.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei Judetului Iasi in calitate de membru
fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate ADIS IA$I, pe anul
2018
Consiliul Judetean Iasi este Beneficiarul Proiectului major „Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Iasi", finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial
Mediu 2007-2013 (POS Mediu 2007-2013), Axa Prioritarei 2, Domeniul Major de Interventie I Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de,eurilori reabilitarea siturilor contaminate
istoric si "Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi" ,
finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructure Mare 2014-2020.
Conform Ghidului Solicitantului pentru POS Mediu - Axa Prioritarei 2, Domeniul Major de
Interventie 1 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al dwurilor i reabilitarea siturilor
contaminate istoric, beneficiarii eligibili sunt: consiliile judetene ca reprezentanti ai autoritatilor
locale membre ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara.
Baza legala pentru mecanismul institutional aferent proiectelor regionale de dwuri este
reprezentata de actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ci de statutul asociatiei.
Prin Hotararea nr. 39/27.02.2009 Consiliul Judetean Iasi a aprobat asocierea judetului Iasi cu
alte unitAti administrative — teritoriale din judetul Iasi in vederea infiinlarii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubritate ADIS 1A$1 pentru realizarea proiectului major de investitii in
domeniul deseurilor din judetul Iasi.
Judetul Iasi, in calitate de membru fondator si asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
asumat, conform prevederilor statutului asociatiei,
Intercomunitara pentru Salubritate
obligatiile prevazute de acesta.
In acest sens, art. 12, alin c) din Statutul ADIS, modificat si actualizat in conformitate cu
HotArarile Consiliului Judetean si Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor din data de 09.03.2017
prevede obligatia membrilor de a achita cotizafia: c) sei plateascei cotizafia anualei, plata urmeind se sel
face pane la 1 iulie. Incepand cu anul 2017, cotizafia este stability la valoarea de 0,35 lei/locuitor/an
pentru fiecare unitate administrativ-teritoriald membrei, cu exceptia Consiliului Judetean Iasi, care va
plati anual o cotizafie de 75.000 lei."

Propun plenului Consiliului Judetean aprobarea eotizatiei Judetului 110 in calitate de
membru fondator al ADIS Iasi pe anul 2018 in sums de 75.000 lei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarfire privind aprobarea cotizatiei Judetului Iasi in calitate de membru
fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate ADIS IA51, pe anul
2018

Consiliul Judetean Iasi este Beneficiarul Proiectului major „Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Iasi", finantat prin intermediul Programului Operational
Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu 2007-2013), Axa Prioritara 2, Domeniul Major de
Interventie 1 - Dezvoltarea sistemelor de management integral al deourilor i reabilitarea siturilor
contaminate istoric §i "Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Iasi" , finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructure Mare 2014-2020.
Conform Ghidului Solicitantului pentru POS Mediu - Axa Prioritara 2, Domeniul Major de
Intervenfie 1 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deyeurilor reabilitarea siturilor
contaminate istoric, be ne fi c i ari i eligibili sunt: consiliile judetene ca reprezentanti ai autoriatilor
locale membre ale Asociatiilor de Dezvoltare IntercomunitarA.
Baza legalA pentru mecanismul institutional aferent proiectelor regionale de deseuri este
reprezentata de actul constitutiv al Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard $i de statutul
Prin Hotarfirea nr. 39/27.02.2009 Consiliul Judetean Iasi a aprobat asocierea judetului Iasi cu
alte unitati administrative — teritoriale din judetul Iasi in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubritate ADIS IA51 pentru realizarea proiectului major de investitii in
domeniul deseurilor din judetul
Asociatia ADIS Iasi, a fost constituita in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii,
exploatarii, monitorizdrii si gestionarii in comun a serviciilor de salubritate de pe raza de competenta
a UAT-urilor membre, precum si realizarea impreunA cu acestea a unor proiecte de investitii publice
de interes zonal sau regional destinatc infiintArii, modernizarii dezvoltarii sistemelor de utilitati
publice.
Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubritate Iasi (ADIS), inscrisA in Registrul
Asociatiilor si fundatiilor la pozitia nr. 138/A/04.08.2009, este o asociatie non-profit, persoanA
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juridicd de drept privat, de interes public, constituita in scopul derularii proiectului de interes public
comun "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi" — este formats dintr-un
numar de 99 membri asociati.
Sursele de venit ale Asociatiei sunt cotizatiile membrilor asociati si dobanzi din plasarea
disponibilitAtilor in conditiile legii.
Judetul Iasi, in calitate de membru fondator si asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru Salubritate Ia,i si-a asumat, conform prevederilor statutului asociatiei,
obligatiile prevazute de acesta.
In acest sens, art. 12, alin c) din Statutul ADIS, modificat si actualizat in conformitate cu
HotArarile Consiliului Judetean Hotararile Adundrii Generale a Asociatilor din data de 09.03.2017
prevede obliga;ia membrilor de a achita cotizatia: c) sa pleiteasca cotizalia anuala, plata urmeind se
sa faca patio la 1 iulie. incepeind cu anul 2017, cotizatia este stability la valoarea de 0,35
lei/locuitor/an pentru fiecare unitale administrativ-teritorialei membrei, cu exceptia Consiliului
Judetean Iasi, care va plati anual o cotizalie de 75.000 lei."
Avand in vedere cele mentionate,
VA rugAm sä aprobati cotizatia Judetului Iasi in calitate de membru fondator al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi pe anul 2018 in sums de
75.000 lei.
Plata se face prin virament pand la data de 01.07.2018.
FatA de cele prezentate vA rugarn sä analizati si sa dispuneti.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Intl asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii ci legalitatii.
in solidar cu intocmitorul inscrisului

Intocmit, consilier
Laura Leonte
Intl asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea intocmirii

117
Nota: Directia de Proiecte si Dezvoltare Durabila intocmeste Raportul de specialitate in conformitate
cu cele solicitate de catre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitarei pentru Salubritate Ia.ci prin Nota de
fundamentare nr. 6698/02.03.2018 si a procedurilor de lucru privind adoptarea hotararilor Consiliului
Judetean Iasi, Cod PLG nr. 003.
2

ASOCIATIA DE DEZVO RE INTER
UNITAR AT
PENTRU SALUBRITATE IASI
1111•11111111111

tel: 0232.235.100, fax: 0366 815 618, e-mail: asociatiaadis@gmail.com
R.A.F. 138/A/04.08.2009, Str. Stefan cel Mare i Sfant, nr. 69, lai

1144441,*

CONSILi1.11.....UMETEAN 1A-51
RALA

REGLST

18

Anui..— .....

.......

Nr.

/

Cca-4

2018
h,Cf AkAku

66()
1, Q.- 47 6

Catre: CONSILIUL JUDETEAN IASI

AP,A.2

In atentia domnului Pre*edinte MARICEL POPA
kno

C4m)"Pi V9c4e-

..O.A621`Wij

ifre
NOTA DE FUNDAMENTARE

05 A 0 '

Privind solicitarea majordril cotizatiei anuale datoratO de ceitre Consiliul Judetean Ia.yi in

calitate de membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara- pentru salubritate ADIS la#
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara pentru salubritate ADIS Iasi, in conformitate cu art. 12 din Statut,

asumat

achitarea unei contributii pentru a deveni membru fondator al asociatiei, precum si plata unei
cotizatii anuale.
In scopul obtinerii majorarii cotizatiei anuale catre ADIS, argumentam pro parte, importanta
obiectivelor Asociatiei, avand in vedere ca a fost constituita in scopul infiintarii, organizarii,
reglementarii, exploatarii, monitorizarii Si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe
raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun
a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional.
Luand in considerare aportul de imagine cat

interesul major al Judetului Iasi in bursa

functionare a Asociatiei ADIS, dorim sa supunem atentiei dumneavoastra, spre comparatie,
cateva situatii referitoare la cotizatiile anuale platite de UAT-uri asociatiilor similare din
diferite judete. Va rugdm sä observati discrepantele enorme intre valorile cotizatiilor de care
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beneficiazA alte asociatii similare apartinand altor judete §i valoarea cotizatiei aferenta A.D.I.S.
14., din cercetarile noastre rezultand ca fund cea mai mica din tars.
- BACAU: Consiliul Judetean BacAu - 300.000 lei; PrimAria Municipiului Bacau - 300.000 lei;
Ora§ul One§ti - 30.000 lei;
- BOTOSANI: Consiliul Judetean Boto§ani — 180.000 lei; Prima- ria Municipiului Botoani —
45.000 lei; Dorohoi — 20.000 lei;
- ARAD: Consiliul Judetean Arad — 160.000 lei; Primaria Municipiului Arad — 160.000 lei;
- SIBIU: Consiliul Judetean Sibiu — 335.000 lei; Primarii — 1.800 lei;
Legea 215/2001 stipuleaza in art. 12 alin.1 ca „Asocialiile de dezvoltare intercomunitarli
se finanteaza- prin contributii din bugetele locale ale uniteitilor administrativ-teritoriale
membre, precum ci din alte surse, in conditiile legii." Se subintelege ca, fat% fondurile minime
necesare desfa§urarii activitatii specifice este greu sa se obtinA performantA, este dificil sau
chiar irealizabil uneori sa se poata atinge obiectivele majore propuse in interesul judetului Inca
de la data infiintarii Asociatiei.
Pentru o buns functionare, in faza initialA ADIS

majorat personalul de lucru 'conform

organigramei aprobate in *edintele asociatiei, avand la acest moment urmAtoarea componenta:
director executiv, jurist, contabil, 2 speciali§ti, rezumandu-se totodatA la strictul necesar in
privinta cheltuielilor accesorii.
Avand in vedere aceste considerente, in *edinta AdunArii generale a asociatilor A.D.I.S.
din data de 09.03.2017 a fost propusa §i adoptatA Hotararea nr. 6 privind aprobarea modificArii
cotizatiei anuale incepand cu anul 2017 §i introducerea cotizatiilor aprobate in Statutul
Asociatiei. ModificArile survenite din punct de vedere legal au fost Inregistrate §i incuviintate
de instants prin Hotarfirea nr. 205/2017 a Judecatoriei Ia0 — Sectia Civild. De asemenea,
bugetul Asociatiei a fost aprobat in §edinta AdunArii generale a asociatilor, raportaile fach.'nduse la valoarea majorata a cotizatiei. MentionArn ca pentru anul 2017 exists inregistratA o
restanta de cotizatie in cuantum de 74.000 lei, facturata de ADIS la0 prin factura nr.
99/16.03.2017, dar neachitata de catre Consiliul Judetean 14.
In luna ianuarie 2018 au fost transmise tuturor membrilor A.D.I.S. spre aprobare prin
hotarare de Consiliu Local documentatiile de atribuire pentru cele cloud contracte de concesiune
privind delegarea activitatilor de colectare i transport de operare a statiilor de transfer *i a
instalatiilor de tratare a de§eurilor municipale din judetul Iasi §i forma actualizatA a
Regulamentului de salubrizare in judetul Iasi. Aceste proceduri de aprobare implied prezenta
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personalului asociatiei in sedintele de consiliu local pentru a oferi lamuriri acolo unde exista
consultanta in pregAtirea proiectelor de hotarare si numeroase deplasari in teren.
Toate aceste activiati implicA cheltuieli suplimentare, iar singura sursa de venit a asociatiei o
reprezintA cotiza;iile membrilor.
In acest sens, vii solicittim ca, pentru anu! 2018 stl aprobati majorarea cotizatiei
anuale clitre Asociatia de dezvoltare intercontunitarti pentru salubritate ADIS Iasi M
valoarea de 75.000 de lei, tiniind cont de fundamentarea acestei sume.

Cu deosebita consideratie,

Director Executiv,
Razvan Gheorghiu
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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PENTRU SALUBRITATE 1A$1
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Catre: Consiliul Judetean Iasi — Directia de Proiecte si Dezvoltare Durabila
In atentia: dnei Director executiv — Marieta Afilipoaie

Referitor la adresa nr. 133601/28.f1.2017 InTegistrata la A D I S. Iasi cu Pr. 405/29.11.2017

Judetul Ia§i, in calitate de membru fondator §i asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru Salubritate
asumat conform prevederiloe statutului asociatiei
obligatiile prevazute de acesta.
In acest sens, art. 12 c) al Statutului A.D.I.S., modificat §i actualizat in conformitate
cu Hotararile Consiliului Judetean §i Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor din data de
09.03.2017 prevede obligatia membrilor asociati de a achita cotizatia: „ c) sa plelteascci
cotizatia anualli, plata urmeind sa se facei pdna la 1 iulie. Incepeind cu anul 2017, cotizatia este
stability la valoarea de 0,35 lei/locuitor/an pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala
membrei, cu exceptia Consiliului Judetean Idyi, care va plod anual o cotizatie de 75.000 lei;".
Cuantumul cotizatiei datorata de catre Consiliul Judetean
fondator al A.D.I.S. Iasi se detaliaza astfel :
•
•
•
•

ca membru

Pentru anul 2018 = 75 mii lei + 74 mii lei restanta 2017
Pentru anul 2019 = 75 mii lei
Pentru anul 2020 = 75 mii lei
Pentru anul 2021 = 75 mii lei
Cu stima,

Director Executiv,
Contabil,
ALEXAND,4ThIA M4RCU
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE ADIS IASI
fN ANUL 2017

1.

Activitatea aferentii Sedintelor de Consiliul Director si Adunarii Generale a
membrilor asociati

In conformitate cu sarcinile ce ii revin, ADIS 1A$1 a organizat in anul 2017, 3 sedinte ale
Consiliului Director si 2 sedinte ale Adunarii Generale a Asociatilor, cu urmatoarele subiecte
pe ordinea de zi:
SEDINTE AGA
Actualizarea Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru

•

Salubritate A.D.I.S. Iasi, prin modificarea prevederilor punctelor 1-99 din preambulul
Actului constitutiv al Asociatiei, modificare rezultata in urma alegerilor din iunie 2016
imputernicirea Presedintelui Asociatiei in vederea semnarii Actului Constitutiv
reactualizat depunerea diligentelor necesare inregistrarii la Judecatoria Iasi.
•

Actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate
ADIS Iasi, prin modificarea prevederilor punctelor 1-99 din preambulul Statutului
Asociatiei, modificare rezultata in urma alegerilor din iunie 2016 si imputernicirea
Presedintelui Asociatiei in vederea semnarii Statutului reactualizat si depunerea
diligentelor necesare inregistrarii la Judecatoria Iasi;

•

Raportul de activitate al Consiliului Director si a descarcarii de gestiune privind
exercitiul financiar pe anul 2017;

•

Schimbarea componentei Consiliului Director;
1

Situatia financiara A.D.I.S. pe anul 2017 — Bilantul contabil *i executia Bugetului de

•

venituri *i cheltuieli;
Modificarea cotizaliei anuale incepind cu anul 2017 *i introducerea cotizatiiilor

•

aprobate in Statutul Asocialiei;
Aprobarea Bugetului de venituri *i cheltuieli al A.D.I.S. pentru anul 2017;

•

Prezentarea Raportului privind activitatea desfa*urata de catre A.D.I.S. pe anul 2016;

•

Aprobarea Raportului de evaluare a indeplinirii obiectivelor de performania individuals

•

a directorului executiv A.D.I.S. Ia*i;
SEDINTE ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Aprobarea angajarii unui specialist tehnic;
Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare *i functionare al ADIS Ia$i;

•
•

Aprobarea constituirii Comisiilor de Coordonare *i Supervizare C.C.S. conform legii,
de
cu atribulii in pregatirea *i atribuirea Contractului de concesiune a serviciului

•

colectare *i transport *i a Contractului de concesiune a serviciului de operare a
instalatiilor de tratare a de*eurilor (ianuarie).
Aprobarea Raportului de evaluare a indeplinirii obiectivelor de performanta individuals

•

a directorului executiv al ADIS Ia*i;
Aprobarea proiectului Bugetului de venituri *i cheltuieli al A.D.I.S. Iagi pe anul 2017;

•

Aprobarea facturarii cotizatiei incepand cu anal 2017 in noul cuantum;

•
•

Aprobarea inflintarii Comisiilor de Coordonare $i Supervizare privind delegarea

activitatii de Colectare *i Transport *i a activitatii de Operare a instalaliilor ( noiembrie);
s-au analizat consecintele
• A fost prezentat stadiul delegarii activitatilor SMID
retragerii/excluderii din asociatie *i SMID a unor membri care nu aproba documentatiile
necesare;
• A fost prezentata situatia financiara a A.D.I.S. Ia*i, executia bugetara
incasArii cotizatiilor de la membri asociati pans la 31.10.2017;
•

situatia

Au fost supuse spre analiza *i solutionare unele solicitki externe.

2. Actvitatea A.D.I.S vis-a-vis de buna desfetsurarea a proiectului SMID
In tuna ianuarie 2017, a fost stability modalitatea de integrarea a Municipiului Ia$i
in SMID. In data de 24 aprilie 2017 Primaria MunicipiuIui Iagi grin HCL 166, hotart*te
temenii de integrare in SMID.
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In data de 06.07.2017 s-a transmis la Autoritatea de Management propunerea de
modificare a unor prevederi/documente din Aplicatia de Finantare.
In data de 20.09.2017 s-a primit raspuns ( adresa 53135/20.09.2017) prin care se
este de acord cu aceste modificari, care
comunica faptul ca, Autoritatea de Management
privesc:
Cantitatea de deseuri municipale generate in prezent in judelul Iasi;

•
•

Integrarea Municipiului Iasi in SMID;

•

Delegatarul activitatilor serviciului de salubrizare;

•

Mecanismul de plata;
Modalitatea de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a

•

deseurilor municipal (1 licitatie privind colectarea si transportul deseurilor in loc
de 3 licitatii si o licitalie pentru operarea statiilor de transfer, sortare, compostare,
tratare mecanico-biologics de la Ruginoasa, Baltati si Tutora, in loc de 2
licitatii).
In hma septembrie in urma sedintei AGA ( 21.09.2019), a fost trimis in teritoriu spre
aprobare Actul Adilional nr. 2 la Documentul de Pozitie. Para la data de 31.12.2017 au lost
comunicate 99 HCL privind aprobarea Actului Aditional 2, la Documentul de Pozitie. In aceasta
perioada au aparut urmatoarele probleme in aprobare:
a emis HCL neconform reprezentantii ADIS au participat in
• UAT Dagata
sedinta de Consiliul Local din luna decembrie, si HCL a fost aprobaa.
•

nu a introdus proiectul de HCL pans la sedinta din 12
UAT Andrieseni
si
decembrie 2017 , sedinta in care au fost prezenti reprezentantii ADIS — ului

HCL a lost aprobaa.
a emis HCL neconform, iar in urma discutiilor purtate, in sedinta
• UAT Scanteia
din 22 decembrie 2017, HCL a lost aprobata.
•

UAT Ciurea a emis HCL neconform.

Referitor la HCL cu privire la darea in administrare catre Consiliul Judetean Iasi, a
bunurilor puse la dispozitie de catre primariile localiatilor Sipote, Rbducaneni, Harlau si
Municipiului Iasi, de la data desemnarii de catre ADIS a contractelor de delegare pentru
serviciul de colectare si transport a deseurilor si a serviciului de operare a instalatiilor, acestea
au fost emise in urmatoarea ordine: HCL Iasi, nr. 166/24.04.2017; HCL Sipote, nr.
115/17.11.2017; HCL Raducaneni, nr. 66/27.11.2017; HCL Harlau, nr. 125/21.12.2017.
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Mentionam ca la UAT Harlau a fost necesara prezenta in trei sedinte ale Consiliului Local ce
au avut pe ordinea de zi acest punct, in cele din urma hind aprobata.
In urma analizei contractelor de salubritate a tuturor UAT-urilor din judetul Iasi, s-a
constatat ca un numar de contracte cu diferiti agenti economici, prestatori ai serviciului de
salubritate nu au clauza suspensive pentru momentul delegarii activitatii de colectare
transport a deseurilor aferente proiectului SMID. Aceste primarii au fost notificate pentru a fi
in concordant cu Documental de Pozitie, semnat anterior prelungirii acestor contracte, iar UAT
Pa.cani prin HCL nr. 191/04.12.2017si UAT Harlau prin HCL nr. 120/29.1.2017, s-au
conformat cerintelor SMID.
In luna decembrie 2017 au fost trimise in teritoriu documentele privind aprobarea
Regulamentului de salubritate in forma actualizata. De asemenea pentru a raspunde solicitarilor
membrilor asociatiei, a fost trimisa cu titlul de recomandare documentatia privind
implementarea regulamentului de taxa specials de salubritate.

3. Actvitatea de oreanizare si functionare a asociatiei prin aparatul tehnic
Aparatul tehnic are in componenta sa un numar de 5 angajati:
•
•
•
•

1 Director executiv
1 Consilier juridic
2 Specialisti tehnici
1 Contabil .

3.1 Activitatea de mediere
Asocialia a asigurat comunicarea institutionala intre reprezentantii sai si operatorii de
si UAT-urile membre
salubritate. Consiliul Judetean Iasi, Primaria Municipiului
asociate.
Astfel ca in urma nemultumirilor domnilor primari, din zona metropolitana vis a vis de
societatea SC SALUBRIS SA., am organizat o sedinta comuna, in care s-au prezentat toate
problemele, pentru ca, apoi sa participam in perioada 01.04-01.06. 2017, la sedintele de
mediere cu fiecare UAT in parte si operatorul de salubritate.
Pentru UAT-urile: Al. I. Cuza, Butea, Oteleni, Strunga, Rachiteni, am organizat sedinte
pentru identificarea solutiilor pentru acoperirea serviciului de salubritate pans la delegarea
noului operator aferent SMID-ului.
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Am acordat sprijin legal si institutional Municipiului Pascani pentru implementarea
mecanismului de taxa speciala pentru salubritate, incepand cu 1.01.2018.
Am participat la Institutia Prefectului in sedinta Comisiei de Dialog Social. Subiectul
care a facut necesara prezenla Asociatiei noastre, a vizat stadiul Proiectului SMID, cu
detalierea fiecarei facilitati din proiect, a sumelor aferente si a gradului de finalizare a
lucrarilor. De asemenea, am lamurit aspectele privind Regulamentul de Salubrizare
masura in care acesta a fost asumat de UAT-urile din judet.
3.2 Activitatea de susjinere a proiectelor de HCL privind SMID
Am pregatit documentatiile in modul draft privind expunerea de motive, fundamentarile, si
proiectele de HCL.
Am contactat si sprijinit permanent UAT-urile telefonic

prin intermediul postei

electronice. Astfel in anul 2017 au fost gestionate circa 2000 de e- mail-uri.
Am informat membrii asociatiei, cu privire la implementarea proiectelor de management
integrat al deseurilor aferente judetelor din tail. Am realizat centralizarea datelor in EXCEL cu
privire la situalia fiecarui judet din punct de vedere al existentei de proiecte/instalatii/statii ce
constituie infrastructura pentru colectare/selectare/transportitratare/depozitare deseuri, stadiul
derularii proiectului, precum analiza pe SEAP a duratei delegarilor contractelor din cadrul
SMID-urilor.
Am realizat baza de date cu privire la HCL-urile privind reprezentantii legali *i inlocuitorii
acestora, ai tuturor membrilor asociatiei. De asemenea am realizat baza de date cu HCL-urile
privind asocierea in ADIS, aprobarea Statutului si a Actului Constitutiv, a Regulamentului de
Salubritatea, a Documentului de Pozine. *i a Actelor Aditionale nr. 1 si 2 la Documentul de
Pozitie.
Am realizat baza de date cu privire la situalia Contractelor de Salubritate a tuturor
membrilor asociatiei.
Am pregatit documentatiile cu privire la aprobarea Proiectelor de Hotarare ce au fost
necesare pentru buna desfasurare a SMID-ului.
Am participat in sedintele consiliilor locale la solicitarile domnilor primari.
Am participat la sedintele de lucru cu reprezentantii REC la sedintele de instruire
reprezentantilor REC, consultanta BERD-ului.
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3.3 Activita i des vurate la nivel na ional ,rin F.A.D.1
Am fticut parte din comisiile pentru elaborarea Strategiei Nationale de Gestionare a
Deseurilor (S.N.G.D) si a Planului National de Gestionare a Deseurilor (P.N.G.D.), aprobarea
acestora find o conditie ex-ante pentru obtinerea finangrilor europene in perioada de program
2014-2022. Documentele au fost aprobate prin H.G. in sedinta de Guvern din data de 20
decembrie 2017.
Inca din tuna ianuarie a anului 2017, am trimis catre Ministerul Mediului o adresa in care
am solicitat modificarea taxei de depozitare, deoarece aceasta conducea la incalcarea de cave
UAT-uri a prevederilor aferente contractului de finantare a proiectului si anume a principiului
"Respectarea nivelului de suportabilitate a populatiei". In urrna coroborarii efortului alaturi de
ceilatti membri F.A.D.I.

am reusit suspendarea aplicarii acestei taxe Oat la data de

01.01.2019.
3.4 Activitate financiara

Tabelul 1.1 Indicatori financiari

Nr. INDICATOR!
V enituri de
incasat
Venituri
Incasate

20092013

2015

2014

2016

2017 Total

756466 173279 185818 183555

401174 1700292

112573 305000 306873 241457
643893 512407 391341 342545

279302 1245205

3

Restan/e

4

Cheltuieli total
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Excedent/deficit 112309 233755 107538

264

71245 199335 231704

6

9752

464698

464698

316562

819110

-37260 426095

Tabelul 1.2 Execufie Bugetara 2017
EXECUTIE BVC la data de 31.12.2017
APROBAT
2017

VENITURI

TOTAL la
31.12.2017

742657,20
166218,00
3284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463355,20
463355,20
109800,00
342545,00
316562,00
448499,00
252370,00
254219,00
198900,00
199390,00
35737,00
35827,00
11421,00
12690,00
6000,00
6000,00
0,00
0,00
312,00
312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61642,00
111680,00
1128,00
1435,00
0,00
300,00
3183,00
3500,00

1207074,10
398173,90
3000,00

TOTAL, din care:
a Cotizatik membrilor asociatki pe anul curent
b Dob'anzi rezukate din plasarea disponbilitkaor
Donatii, sponsorizkri
d Fonduri nerambursabke atrase pe bazA de proiecte
e Resurse obtiratte de la bugetul de stat sau local
Alte contnbutii de la bug. Locale ale UAT
Orice alte surse de venituri prevazute de lege
Excedent din ani precedenti
Venituri de incasat din ani precedenti
CHELTUIELI TOTALE din care:
A CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:
Cheltuieli salarii brute
CON TRIBUTII
Ake ch cu personalul ( tichete de masa )
Indemnizatii cenzori
CAS 15,8%
Contra) la asig soc de &imitate 5.2%
Contrib pt accid de munca si boll prof 0,168%
Fond garantare creante salariale 0,25%
B BUNUR/ SI SERVICH, din care:
1 Furnituri de birou
2 Materiale pentru curatenie
3 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de service cu caracter functional inclusiv ake
4 sery efectuate de are tern
5 Reclama si pubhcitate
6 Protocol si reprezentare
7 Deplasari interne, deta.Viri, transferari
8 Me cheltuiei cu bunuri si service
9 Carburanti si kibriftanti
# Piese de schimb
Me bunuri si servich pentru intrethere si functionare(asig auto)
#
# Card, publicatii si niateriale documentare
# Pregatire profesionala
# Comisioane si ake costal bancare
# Executarea silita a creantebr bugetare
# Serviceconsukanta
# 1- obiecte de invent&
C CHELTUIELI DE CAPITAL
D CTIVE NECORPORALE
H EXCEDENT
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14000,00
10000,00
4000,00
9845,00
0,00
14000,00
4000,00

9887,00
4125,00
3668,00
8970,00
0,00
13548,00
870,00

5000,00
1000,00
12500,00
1000,00
2000,00
30000,00
3100,00
80000,00
2600,00
758575,10

2057,00
420,00
9940,00
998,00
0,00
0,00
2848,00
0,00
2550,00
426095,20

61,53%
41,75%
109,47%

32,05%
70,58%
99,27%
99,75%
99,75%
90,00%
100,00%
100,00%

55,20%
78,61%
90,94%
98,87%
41,25%
91,70%
91,11%
96,77%
21,75%
41,14%
42,00%
79,52%
99,80%
0,00%
0,00%
91,87%
0,00%
9808%
,

3.5 Activitatea Asociatiei privind participd rile la Conferinlele cu tematica specified
activitafii A.D. I. S.
Am participat la Conferinta Nationale "Aplicatii concrete in contextul noilor propuneri".
Conferinta a avut loc la Bucure*ti *i au participat membrii A.D.I. din Cara, operatorii de
salubritate, autoritatile locale *i institutiile ce au ca *i domeniu de activitate protectia mediului
inconjurator. La conferinta a participat *i domnul vicepremier Daniel Constantin.
In baza unei colaborari. reprezentantii asociatiei au participat la activitatile desfa*urate
de Asociatia Euroregiunea Siret — Prut -Nistru, in perioada 14 — 15 septembrie 2017, primind
in vizita de lucru delegatia din partea Consiliului Raional Cahul. Delegatia a reunit aproximativ
20 de membri ai Consiliului Raional Cahul precum *i membri ai Agentiei Ecologice Cahul.
Programul a cuprins vizite in teren atttt pentru domeniul apa-canal dar pentru domeniul de
management al de*eurilor. Reprezentantii A.D.I.S Ia*i au sustinut programul de vizite in teren
de la Depozitul ecologic precum *i instalatiile de tratare create prin SMID la CMID Tutors,
vizite la Depozitul inchis de la Tome*ti, precum *i la Centrul de Colectare Selective din
Gradinari
Am participat la Conferinta Nationale " De*euri pentru energie. Energie pentru mediu".
Conferinta in cadrul careia s-au prezentat propunerile FADI $i UNCJR pentru Planul National
de Gestionarea. De*eurilor, solutii tehnice in managementul integral al de*eurilor Folosirea
RDF in procesul de producere a energiei in CET-uri, precum *i solutii privind organizarea
fluxurilor de colectare a de*eurilor periculoase din de*eurile municipale (BAT *i DEEE).
Am participat la Conferinta "Modernizarea industriei reciclarii *i managementul
de*eurilor", eveniment organizat de Ministerul Federal al Economiei $i Energiei din Germania,
in parteneriat cu Ministerul Mediului din Romania, avand participarea reprezentantilor Directiei
Generale Mediu, ai Comisiei Europene (DG Environment) *i ai Comisiei pentru Mediu *i
Echilibru Ecologic a Camerei Deputatilor. Una dintre temele abordate a Post industria de*eurilor
$i a reciclarii in Romania *i in UE.

3.6 Activitatea Asociariei privind implicarea in proiecte ce au ca tema susfinerea qi
promovarea deprinderilor privind protectia mediului
Proiectul privind Campania ECOATITUDINE 2017, a debutat in mai 2017 *i a avut
premierea ca*tigatorilor in noiembrie 2017. Deoarece s-a dorit continuarea deprinderilor
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dobandite si promovate in acest proiect, s-a hotAtit ca acesta sa continue. Acest proiect s-a
desfasurat cu sustinerea Consiliul Judetean Iasi si a partenerilor nostri: InfoMediu Europa,
F.A.D.I., AutoritAti Locale, reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu, ai A.N.R.S.C.-alai si
ai operatorului de salubritate din Municipiul Pascani. Proiectul a avut o parte informativeducativa, acest lucru desfasurandu-se in cadrul scolar si o parte practice ce a constat in
colectarea separate a deseurilor valorificabile (sticla, hartie, carton, PET, doze de alurniniu).
Membri ai asociatiei fac parte din grupul de lucru " ZERO WASTE", proiect ce vizeazA
gasirea de solutii optime pentru un mediu mai curat, initiat de PrimAria Municipiului
Asociatia a sustinut cu materiale promotionale si a promovat Campania de impadurire
a terenului de Fang& depozitul de deseuri de la Tutora. Am sustinut cu materiale promotionale
si a promovat Campania de plantare a 18000 puieti de frasin si maces in comuna Prisacani,
si Moreni. de asemenea am
pentru realizarea unei perdele de protectie intre localitatile Osoi
sprjinit si promovat actiunile de ecologizare din comuna Vladeni.
Raportul de activitate detaliat mai sus prezinta principalele activitati realizate de
aparatul tehnic al asociatiei.
Multumim membrilor asociatiei pentru sprijinul acordat in desfasurarea activitatilor din
anul 2017.

Director executiv,

Prerdi te,
Romeo

Raz-van Gh orghiu

tett° ing ,
t‘

intocmit,
0 .1• S •

0

tvi*,

I AS I

Ati

Maria Pastia

'4VgkgitZP'

9

