
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind mandatarea  primarului comunei Daia, reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” pentru a vota în cadrul Adunării, aderarea 

comunei OGREZENI la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122/ 2017 

- raportul persoanei care ține locul secretarului comunei nr.5123/2017 

 - raportul de avizare al comisiei  economice și juridice nr.5575/ 2017 

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

publice 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 modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

855/2008, 

-  HCL nr.12/2016 privind modificarea și completarea art.4 al HCL nr.62/2010 privind înființarea 

A.D.I.„Iluminat Public Eficient”; 

 

  In temeiul art.45, alin.1,art.115(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.1. Se mandatează domnul ȘERBAN ADRIAN-FLORIN, primarul comunei Daia, reprezentantul comunei în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT ”, pentru a 

vota în cadrul Adunării, aderarea comunei Ogrezeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT 

PUBLIC EFICIENT” şi a semna Actele  adiţionale la Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei.  

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC 

EFICIENT ” şi comunei Ogrezeni . 

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei . 
  . 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

NIȚU PETRE        ȘTEFAN ELENA 

 

 

DAIA,  28.09.2017 
Nr. 54 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


