
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
                                   Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

                           
PROIECT DE HOT ĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 66/30.10.2014 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare  
a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional 

 
 

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; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 46/31.07.2015 privind retragera comunei Chiajna din cadrul 

Asociatiei de de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare „ADIA - ILFOV”; 

• Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA - ILFOV”; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată; 
• Prevederile Legii nr. 224/2015 privind modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 241/2006; 
 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se înlocuiește Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Domnești nr. 
66/30.10.2014 privind  aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional cu Anexa care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 

  Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Domnești nr. 66/30.10.2014 
privind  aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare prin Act Adițional, rămân neschimbate. 

Art.3. Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin                                    
 

 
                                                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                                  /Secretar   
                                                                                                                                     Cojocaru Bogdan Marius 
 
 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea H.C.L. nr. 66/30.10.2014 privind  aprobarea modific ării Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu a pă și de canalizare prin Act Adi țional 

 

 

Având în vedere Hotararea Consiliului Local Chiajna nr. 46/31.07.2015 privind retragera 

comunei Chiajna din cadrul Asociatiei de de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru 

serviciul de alimentatre cu apa si canalizare  „ADIA - ILFOV”, este necesar adoptarea unei Hotarari a 

Consiliului Local Domnesti pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 66/30.10.2014 privind  

aprobarea modificarii Contractului de Delegare a ge stiunii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare prin Act Aditional. 

  
 Datorita retragerii comunei Chiajna din ADIA, se va modifica forma Actului Aditional nr. 2 la 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la 

data de 09.11.2009 intre Asociatia de Dezvoltare Intercomun itara  Apa – ADIA Ilfov si   S.C. Apa – 

Canal Ilfov S.A. 

  Ca atare, propun Consiliului Local Domnesti adoptarea unei hotarari pentru modificarea 

Hotararii Consiliului Local al comunei nr. 66/30.10.2014 privind aprobarea modificarii Contractului de 

Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Act Aditional, hotarare prin 

care se va inlocuii Anexa 1- Actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare, care va fi semnat de catre 

ADIA Ilfov si operator. 

 

Primar, 

Boșcu Ninel Constantin 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Având în vedere Hotararea Consiliului Local Chiajna nr. 46/31.07.2015 privind retragera comunei 

Chiajna din cadrul Asociatiei de de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentatre 

cu apa si canalizare  „ADIA - ILFOV”, este necesar adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local Domnesti pentru 

modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 66/30.10.2014 privind  aprobarea modificarii Contractului de Del egare 

a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Act Aditional. 

  

 Datorita retragerii comunei Chiajna din ADIA, se va modifica forma Actului Aditional nr. 2 la Contractul 

de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la data de 09.11.2009 

intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Apa – ADIA Ilfov si   S.C. Apa – Canal Ilfov S.A. 

  In concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi poate fi înaintat 

spre aprobare Consiliului Local al comunei Domnești. 

 

 

Compartiment Administrație publică, Arhivă, 

Insp. Pr. Cojocaru Bogdan Marius 

 

 


