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ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
1 DECEMBRIE

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării calităţii de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Euro-Apa a oraşului Popesti-Leordeni şi a comunelor Baloteşti si Mihai Bravu

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă ordinară în data de  2 iulie 2015,
Având în vedere:
-  Proiectul de Hotărâre nr. 24/23.06.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind constatarea încetării calităţii de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Euro-Apa a oraşului Popesti-Leordeni şi a comunelor Baloteşti si Mihai Bravu,
însoţit de expunerea de motive,

- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr. 23/17.09.2013 privind asocierea comunei
1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară EURO APA,

- referatul transmis de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, înregistrat la
Primăria comunei 1 Decembrie cu nr. 5445/22.06.2015,

- Hotărârea Consiliului Local Popesti-Leordeni nr. 17/24.03.2015 privind dezafilierea
orasului Popesti-Leordeni din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa,

- Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 26/30.04.2015 privind dezafilierea comunei
Mihai Bravu din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa,

- Hotărârea Consiliului Local Balotesti nr. 26/29.05.2015 privind dezafilierea comunei
Balotesti din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa,

- prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată,
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu

modificările ulterioare,
- prevederile art. 6 lit. e), art. 8 alin. (1) si alin. (3) lit. c) precum si ale art. 10 din Legea

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

- prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 12 coroborat cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. h) şi lit j) şi art.
21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Euro-Apa,

luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

înregistrat cu numărul 5472/23.06.2015,
b) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
în baza prevederilor art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7)  lit. c) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se ia act de retragerea oraşului Popesti-Leordeni, respectiv a comunelor Mihai
Bravu si Balotesti din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.
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Art. 2. – Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre

Art. 3. – Se împuterniceşte domnul Popa Ionel, cetăţean român, născut la data de 27.08.1951
în comuna Singureni, judeţul Giurgiu, domiciliat în Sat. 1 Decembrie(Com. 1 Decembrie), str. Liviu
Rebreanu, bloc 1, sc. 1, ap. 3, judeţul Ilfov, legitimat cu C.I.  seria  IF, nr. 210110, eliberată de
SPCLEP Jilava la data de 03.12.2008, având CNP 1510827400659, reprezentantul Consiliului Local
1 Decembrie în A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, să voteze în favoarea
aprobarii încetarii calitatii de membru a oraşului Popesti-Leordeni, respectiv a comunelor Balotesti
si Mihai Bravu din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, precum si in
favoarea adoptarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei conform art. 1 din
prezenta hotarare.

Art. 4. – Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:
Marinel Bogdan FLOREANU p. Secretarul comunei

         Cristian Daniel JILĂVEANU

      Comuna 1 Decembrie, 2 iulie 2015
      Nr. 25


