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PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației  

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Administrație publică, Arhivă; 
• H.C.L. nr. 46/31.07.2015, adoptată de către Unitatea Administrativ Teritorială membră a Asociației 

comuna Chiajna, pentru aprobarea retragerii din Asociație; 
• Dispozițiile art. 16, alin. (2), lit. h) și lit. j) și art. 20, alin. (3) și alin. (5) din Statutul Asociaţiei; 
• Prevederile H.G. 588/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi a Statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 
 
În conformitate cu prevederile art. 11 și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  Se aprobă retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA ILFOV, a 
asociatului comuna Chiajna din județul Ilfov. 

Art.2  Se împuternicește doamna/domnul ……………………………………. care se legitimează cu 
C.I. seria ….. nr. ………… să  reprezinte comuna Domnesti la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV și să semneze în numele și pe seama consiliului local toate 
modificările Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA-ILFOV. 

Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Domnești. 
Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate de către secretarul 

comunei Domnești care va asigura și publicarea acesteia. 
 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                   
 
 

                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar   
                                                                                                                               Cojocaru Bogdan Marius 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV 
 

 
Domnilor consilieri,  
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 46/31.07.2015, s-a hotărât retragerea din asociație. 
Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților 
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 
zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.   

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în 
condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 
"poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi 
creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-
edilitară aferentă Serviciului.  

Conform Statutului Asociaţiei, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din 
Asociaţie, urmând ca Adunarea Generală a Asociaţiei să se pronunţe cu privire la activitatea proprie, respectiv 
să aprobe primirea de noi membrii şi retragerea/excluderea altora. 

De asemenea, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus, conform 
modificărilor H.G. 588/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, 
în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

În temeiul art. 63, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică 
Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

PRIMAR, 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV s-a constituit în scopul înfiinţării, 
organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente şi pe baza strategiei de dezvoltare a 
Serviciului.  

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei îl reprezintă locuitorii de pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor 
tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", 
atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de 
atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
Serviciului.   

Conform Statutului Asociaţiei, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din 
Asociaţie prin convocarea Adunarii Generale care se va pronunţa cu privire la activitatea proprie, respectiv 
aprobă primirea de noi membrii sau după caz retragerea/excluderea. 

De asemenea, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus, conform 
modificărilor H.G. 588/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, 
în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de H.C.L. Chiajna nr. 46/31.07.2015, propun spre 
adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA 
ILFOV a comunei Chiajna din judeţul Ilfov. 
 
 
 

Compartiment Administra ție publică, Arhiv ă, 
Insp. Pr. Cojocaru Bogdan Marius 

 
 
 

 


