
 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea ieșirii comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu din Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere hotărârea nr. 83/25.09.2017 a Consiliului Local al comunei Adunații-Copăceni și luând în 

considerare: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 171/09.01.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 172/09.01.2018; 

-adresa  nr. 11436/14.11.2017 prin care comuna  Adunații-Copăceni solicită ieșirea din Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”;  

-raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 9/26.01.2018; 

-prevederile art.8 alin.(3) și art.10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile  comunitare de utilitate publica, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-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. 17 alin. (2) lit.l) din Statutul Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă 

curată”; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.11, art. 36 alin. (7), lit. c) 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 ieșirea comunei Adunații-Copăceni din Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară “Sănătate 

asigurată prin apă curată”. 

Art. 2 Se mandateaza domnul Șerban Adrian-Florin, reprezentant al comunei Daia în Adunarea  Generală a  

Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară „Sănătate asigurată prin apă curată ”, pentru a vota cele 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, comunei Adunații-Copăceni, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”, se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru 

aducerea la cunoştinţă publică. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                  SECRETAR, 

      TĂNASE IONEL                                                               BREBENEL AURELIA 

 

 

Daia, 29.01.2018 

Nr.7                                       Adoptată cu _6__ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _4__abţineri 

 

 

 

 

 


