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HOTARARE.
privind aprobarea asocierii comunei 1 Decien1tnie:in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de

utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa' ~i de canalizare " ADIA-Ilfov"

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie intrunit in ~edinta ordinara in data de ~II0.2012;

Avand in vedere:

- Proiectul de Hotarare nr. 25/01.10.2012 initiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, pentru aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare

intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare " ADIA-

Ilfov"

- Raportul de specialitate al compartimentului fmanciar contabilitate nr. 6251108.10.2012;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

- Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitati pub lice, precum ~i ale Legii nr.

24112006 privind serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare,

In baza prevederilor art. 11 ~i art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a

administratiei pub lice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA~TE

Art. 1- Se aproba asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie,

cu Consiliul JudeteanIlfov, ora~ele Bragadiru, Pantelimon ~i comunele Brane~ti, Cemica, Ciorogarla,

Cometu, Dobroe~t, Domne~ti, Ciolpani, Balotesti, Tunari, Glina si Dragomiresti-Vale, prin Consiliile

Locale respective, in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati pub lice pentru serviciul

de alimentare cu apa ~i de canalizare ,,ADIA-Ilfov", persoanajuridica de drept privat ~i utilitate publica.

Art. 2 - Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati

pub lice pentru serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare " ADIA-Ilfov" ~i Statutul Asociatiei de

dezvoltare intercomunitara de utilitati pub lice pentru serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare "

ADIA-Ilfov" in forma prevazuta in anexele 1 ~i 2 care fac parte integrabta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare

cu apa ~i de canalizare " ADIA-Ilfov" are sediul in Romania judetul Ilfov, ora~ul Bragadiru, ~oseaua

Alexandriei, nr. 249 ~i un patrimoniu initial de 500.000 lei.

Se aproba participarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie la patrimoniul initial al Asociatiei

"ADIA-Ilfov" cu 0 contributie in numerar in valoare de 43.750 lei ~i 0 cotizatie anuala in valoare de

50.000.lei.



Art. 4 - Se imputemiee~te domnul Petre Gheorghe, primar al comunei 1 Decembrie, eetiitean

roman, naseut la data de 28.07.1974 in, eomuna Ad. Copaceni, Judetul Giurgiu, domiciliat in comuna 1

Deeembrie, str. Artistilor, nr. 12, posesor al CI seria IF nr. 068326 eliberata de Politia Jilava, sa

semneze in numele ~ipe seama Consiliului Local al comunei 1 Decembrie Aetul Constitutiv ~i Statutul

Asoeiariei de dezvoltare intereomunitara ,,ADIA-Ilfov", anexate la prezenta hotlirare.

Ar1. 5 - Se imputemice~te Dna. Alina Eliza STAN, consilier juridic in cadrul ADIA-

ILFOV,cetatean roman, niiscuta la data de 19.03.1983 in localitatea Bucuresti, domiciliat in comnuna

Afumati, sos. Stefanesti nr.l0,judetul Ilfov, posesor al C.!. seria IF nr. 110915, eliberata de SPCLEP

Voluntari, la data de 20.04.2006, sa indeplineasca procedurile prevlizute de lege pentru inregistrarea

modificarilor Aetului Constitutiv ~i Statutului Asociatiei ,,ADIA-Ilfov" la Registrul asociatiilor ~i

fundatiijor de pe Hingagrefa Judeeatoriei Cometu.

Act. 6 - Prevederile prezentei hotlirari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 1

Deeembrie, domnul Petre Gheorghe, ~icompartimentele din aparatul sau de specialitate.

Art. 7 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre

seeretarul comunei 1 Deeembrie, eare va asigura ~ipublicitatea acesteia

Contrasemneaza,
See tar,

Jilavean Daniel

Comuna ~~eeembrie
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