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ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
1 DECEMBRIE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii comisiei de cenzori, a Actului Constitutiv si a Statutului

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa conform H.G. nr. 742/2014 privind
modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă ordinară în data de 2 iulie 2015,
Având în vedere:
-  Proiectul de Hotărâre nr. 25/23.06.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind aprobarea modificarii comisiei de cenzori, a Actului Constitutiv si a
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa conform H.G. nr. 742/2014 privind
modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, însoţit de expunerea de
motive,

- 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 din H.G. nr. 742/2014 privind privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,

- 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,

- referatul transmis de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa nr.
1274/19.06.2015, înregistrat la Primăria comunei 1 Decembrie cu nr. 5433/22.06.2015,

ţinând cont de prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) şi lit h) şi ale art. 33 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 5486/24.06.2015,
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 aprobă modificarea comisiei de cenzori a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa, respectiv revocarea membrilor Constantin Nicoleta, Predescu Gabriela-
Nicoleta si S.C. ERANETE CONTAB S.R.L si numirea urmatorilor membri:
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- S.C. PROFESIONAL CONTA FIN-FISCAL S.R.L., cu sediul în România, municipiul
Bucuresti, sector 2, str. Ion Berindei, nr. 1, bl. 22, sc. D, et. 5, ap. 154, înregistrată la Registrul
Comertului Bucuresti sub nr. J40/5334/15.03.2007 şi având CUI 21360932;

- Geogea Ruxandra-Gabriela – expert contabil- PFA, cu sediul în România, municipiul
Bucuresti, sector 2, str. Gaterului, nr. 21, avand CIF 30449312 (Certificat de inregistrare fiscla nr.
0555281/20.07.2012);

- Ionita Geta-Mirela, cetăţean român, născută la data de 03.02.1979 în municipiul Slobozia,
judetul Ialomita, domiciliată în mun. Bucuresti, sector 3, str. Ale. Berevoiesti nr. 5, bl. 54, sc. 2, et. 1,
ap. 24, titular al CI seria RX nr. 657859, CNP 2790203212980, eliberat la data de 04.02.2015 de
catre SPCEP Sector 3.

Art. 2. – (1) Se aprobă modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Euro-Apa prin Actul Aditional nr. 7, conform prevederilor HG nr. 742/2014 si ale art. 1 din
prezenta hotarare.

(2) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv si Statutului ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa prin Actele Aditionale nr. 7, conform prevederilor art. 1 din prezenta
hotarare.

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 in cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Local 1 Decembrie Actul Aditional nr. 7 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Euro-Apa, conform prevederilor HG nr. 742/2014 si ale art. 1 din prezenta
hotarare, respectiv Actul Aditional nr. 7 la Actul Constitutiv al Asociaţiei conform prevederilor art.
1 din prezenta hotarare şi să exercite în numele şi pe seama Consiliului Local 1 Decembrie
atribuţiile specifice mandatului general de reprezentare.

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. 26


