
 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aderarea comunei DAIA, judeţul Giurgiu,  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " 

„SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.3295 / 2013 

-raportul  secretarului  comunei Daia nr. 3296 /2013 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 3376 / 2013 

-prevederile art.6 (9) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica și procesul-verbal nr.3297  /2013 

-Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ 

CURATĂ”, actualizat; 

-art. 8 alin.(3), lit."c" si art. 10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice,republicată,  cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile art.12 alin.(l), lit."d" din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

--prevederile art.36 , alin. 7,li.,,a,, din  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile H.G.R. 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 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

    Art.1 Se aprobă aderarea comunei Daia  , judeţul Giurgiu,  prin Consiliul Local al 

 acesteia, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ 

 CURATĂ” . 

        Art.2 Consiliul Local al comunei Daia îşi însuşeşte Statutul şi Actul Constitutiv ale  

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, 

 in forma anexata la prezenta hotărâre ,care face parte integranta din aceasta. 

          Art.3 Contribuţia iniţiala a comunei Daia   prin Consiliul Local al comunei  Daia,  la 

 patrimoniul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN  APĂ 

CURATĂ” este de 1.000 lei. 

          Art.4  Se imputerniceste domnul, Barbu Vasile-Mihail , să reprezinte comuna  Daia  în 

 Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „SĂNĂTATE ASIGURATĂ 

 PRIN APĂ CURATĂ” . 



          Art.5 După primirea in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „SĂNĂTATE 

 ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, Consiliul Local al comunei Daia se obligă sa delege 

 Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare comunal, Operatorului Unic Regional - 

 S.C. APA SERVICE S.A. şi, totodată, să concesioneze bunurile din domeniul public al 

 comunei  Daia   aferente Serviciului public de alimentare cu apă si canalizare comunal, 

 acestui operator. 

           Art.6 Se mandatează primarul comunei  Daia  sa semneze actele constitutive/actele 

 adiţionale ale Asociaţiei şi să realizeze procedurile legale pentru ducerea la îndeplinire a 

 prezentei hotărâri. 

            Art. 7 Primarul comunei Daia , prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

 prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

  MARIN TUDORACHE                                       NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 30.08. 2013 

Nr.34 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului  Local al 

comunai Daia       

 

 


