ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14, tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE

privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei
de dezvoltare intercomunitară EURO APA

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de 17 septembrie 2013,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 22/06.09.2013 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, pentru aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1
Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA, însoţit de expunerea de
motive,
- adresa Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA, înregistrată cu numarul
5511/29.08.2013,
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5807/10.09.2013,
Ţinând cont de:
- prevederile art. 2 lit. e), art. 6 lit. e), art. 8 alin. (1) si alin. 3 lit. c) precum şi art. 10 din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,
- dispoziţiile art. 10, art. 12 alin. (1) lit. d) şi art. 17 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 241/2006
privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare- republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 lit. c) din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii – actualizată,
- prevederile Hotărârii nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice;
- dispoziţiile art. 11 şi urmatoarele din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 –
republicată;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Statutul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”,
In baza prevederilor art. 11 şi art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 14 si alin. (7) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie,
în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO-APA, persoană juridică de drept privat,
înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.
Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO-APA
astfel cum a fost modificat, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de
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dezvoltare intercomunitară EURO-APA, astfel cum a fost modificat, în forma prevăzută în Anexa 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 3 - (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie la patrimoniul
Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 600 lei.
(2) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are sediul în România, Judetul Ilfov,
Orasul Voluntari, Bd. Dunarii, nr. 71, etaj 2, cam.4 şi un patrimoniu de 4200 lei.
(3) Se aprobă cotizatia pentru anul 2013 ce va trebui platita de Comuna 1 Decembrie prin
Consiliul Local, in cuantum de 1000 lei lunar.
Art. 4 - (1) Se numeste Dl. Gheorghe Petre, cetăţean român, născut la data de 28.07.1974 în
comuna Ad. Copăceni, judeţul Giurgiu, domiciliat în Sat. 1 Decembrie (Com. 1 Decembrie), judetul Ilfov,
str. Artistilor, nr. 12, posesor al C.I. seria IF, nr. 369106, eliberată de SPCLEP Jilava la data de
20.08.2013 ca membru al Adunarii Generale a Asociatiei.
(2) Se imputerniceste Dl. Gheorghe Petre, cetăţean român, născut la data de 28.07.1974 în
comuna Ad. Copăceni, judeţul Giurgiu, domiciliat în Sat. 1 Decembrie (Com. 1 Decembrie), judetul Ilfov,
str. Artistilor, nr. 12, posesor al C.I. seria IF, nr. 369106, eliberată de SPCLEP Jilava la data de
20.08.2013 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local 1 Decembrie, Actul Adiţional la Actul
Constitutiv şi Actul Aditional la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO-APA.
(3) În situaţia în care Dl. Gheorghe Petre se află în imposibilitatea exercitării mandatului
încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. Anghelina Mihai, în calitate de viceprimar
al comunei 1 Decembrie, cetăţean român, născut la data de 23.03.1983 în comuna Ad. Copăceni, judeţul
Giurgiu, domiciliat în comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, str. Gloriei, nr. 120B, posesor al C.I. seria IF,
nr. 355472 eliberată de SPCLEP Jilava, la data de 26.04.2013.
Art. 5 – (1 ) Se mandateaza Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA cu sediul în
România, Judetul Ilfov, Orasul Voluntari, Bd. Dunarii, nr. 71, etaj 2, cam.4, inscrisa in Registrul special al
asociatiilor si fundatiilor sub nr. 67 PJ din 15.12.2010 si avand CIF 27824896 sa exercite si sa realizeze
competentele Consiliului Local 1 Decembrie referitoare la furnizarea si prestarea serviciilor de utilitati
publice de apa si canalizare.
(2) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice
de apa si canalizare, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA va adopta hotarari in legatura
cu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme,
precum şi a programelor de protecţie a mediului;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora
într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de
amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
c) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice,
pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor cadru de furnizare/prestare ori
a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente.
Art. 6- Se mandateaza Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA sa exercite pe seama
si in numele nostru dreptul de a delega gestiunea serviciului de utilitate publica de apa si canalizare.
Art. 7- Se mandateaza Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA sa exercite pe seama
si in numele nostru dreptul de a concesiona bunurile apartinand domeniului public si/sau privat al
comunei 1 Decembrie care constitutie infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de utilitati
publice de apa si canalizare identificate in Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 8- (1) In exercitarea competentelor si atributiilor ce ii revin in sfera serviciilor de utilitati
publice de apa si canalizare, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA va avea urmatoarele
obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice :
a) sa asigure gestionarea si administrarea de utilitati publice pe criterii de competitivitate
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a
serviciului stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;
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b) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de
utilitati publice, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
c) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile
poluante;
d) sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a
modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor;
e) sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor
de dezvoltare a acestora;
f) sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operator la cererea uneia dintre
parti;
g) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor
asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la respectarea indicatorilor de
performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare
negociate la incheierea contractului de delegare a gestiunii, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta
a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al comunei
1 Decembrie, afectate serviciilor de apa si de canalizare, asigurarea protectiei mediului si a domeniului
public, asigurarea protectiei utilizatorilor.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
EURO-APA are in relatia cu operatorul serviciilor de utlitati publice urmatoarele drepturi :
a) sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorului la procedurile
publice organizate pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii;
b) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la
modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a
comunei, incredintate pentru realizarea serviciului;
c) sa invite operatorul pentru audieri in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu
utilizatorii serviciilor;
d) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de
utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta
si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
e) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de
performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor.
(3) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are urmatoarele obligatii fata de
operatorul furnizor/prestator al serviciilor de utilitati publice:
a) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a
serviciului respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b) sa pastreze in conditiile legii confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare
privind activitatea operatorului, altele decat cele de interes public.
Art. 9 - Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURO-APA are obligatia de a urmari, de a
controla si de a supraveghea modul in care se realizeaza serviciile de utiltati publice de apa si canalizare,
respectiv:
a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator,
inclusiv in relatia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanta a serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilitati publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile
de utilitati publice.
Art. 10 - Prezenta hotarare abroga orice prevederi contrare si va fi comunicata presedintelui
adunarii generala a asociatilor a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO-APA .
Art. 11 - Se împuterniceşte D-na Ilie Georgiana Daniela cetăţean român, născută la data de
31.03.1987, in Bucuresti, sector 1, domiciliată în Voluntari, Intrarea Becheanului, nr. 4, jud. Ilfov, posesor
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al C.I. seria IF, nr. 143642, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 12.04.2007, CNP 2870331410059,
să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Ilfov.
Art. 12 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 11 de mai sus, se află în imposibilitatea
exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Ilfov vor fi îndeplinite de D-na. Nanau Camelia, cetăţean român, născută la data de 20.06.1958, in
comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita, domiciliată in Voluntari, Str. Sihlea, nr.33, posesor al C.I. seria IF,
nr. 323633, eliberată de SPCLEP la data de 28.06.2012
Art. 13 - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 14 - Se împuterniceşte D-na. Opriţescu Petruţa Adina, cetăţean român, născută la data de 30
iunie 1971 în Mun. Bucureşti, sector 8, domiciliată în Sat. 1 Decembrie (Com. 1 Decembrie), judeţul
Ilfov, str. Ion Creangă, nr. 2B, posesoare a C.I. seria IF, nr. 274563, eliberată de SPCLEP Jilavala data de
02.02.2011, CNP 2710630523120, să îndeplinească procedurile privind depunerea sumelor pentru
patrimoniu.
Art. 15 Secretarul comunei 1 Decembrie va face publică prezenta hotărâre şi o va înainta
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Tănase Cristina Daniela

Contrasemnează,
Secretar,
Minodora Popescu

Comuna 1 Decembrie
Nr. 23 / 17.09.2013
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