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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

                                             HOTĂRÂRE 

privind aprobarea retragerii oraşului Mihăileşti din Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- hotărârea nr. 33/21.06.2018 a Consiliului Local al oraşului Mihăileşti; 

- adresa nr.125/28.06.2018 înaintată de către Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Iluminat Public 

Eficient”; 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4506/02.07.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 4458/02.07.2018; 

- raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 54/17.12.2018; 

-prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- prevederile H.G. nr.742/2014 privind modificare anexelor nr.2 și 4 la H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice; 

-prevederile art.12 alin.(1) şi (2), art.16 alin.(1) lit.j), art.20 alin(3) şi art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare  Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient”; 

-prevederile art.11, art. 36 alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.f) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l Se aprobă retragerea oraşului Mihăileşti din Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Iluminat 

Public Eficient”. 

Art.2 Se mandateaza domnul Șerban Adrian-Florin, reprezentantul comunei Daia în Adunarea  

Generală a  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară „Iluminat Public Eficient ”, pentru a vota în cadrul 

Adunării în sensul celor menționate la art.1 și a semna actele adiționale la Statutul și Actul constitutiv al 

Asociației.  

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Primăriei oraşului Mihăileşti, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,, Iluminat Public Eficient ”, și se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

       Stanciu Costică                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                          Brebenel Aurelia        

 

Daia, 19.12.2018 

Nr. 53  

Adoptată cu 8 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 8 consilieri în funcţie 


