
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 15/31.07.2012 privind actualizarea reprezentării legale a membrilor 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADIA) Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Domnești;  
- raportul de specialitate al Compartimentului Administrație Publică, Arhivă; 
- raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;  
- HCL nr. 15/31.07.2012 privind actualizarea reprezentării legale a membrilor Adunării Generale 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADIA) Ilfov; 
 -  solicitarea domnului Neacșu Alexandru consilier PSD, inregistrata la registratura generala a 

Primariei Domnesti sub nr. 22387/23.11.2015 ; 
Ținând cont de: 

- prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (8) al Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
modificată de Legea nr. 313 din 7 decembrie 2015; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative – republicată, 

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică 

Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. l. Se modifică Art. 2 al  HCL nr. 15/31.07.2012 și va avea următorul cuprins: 
”Primarul comunei Domnești Boșcu Ninel Constantin, îşi poate delega calitatea de 

reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - ADIA Ilfov, prin dispoziţie.” 

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 al  HCL nr. 15/31.07.2012 și va avea următorul cuprins: 
  ”Primarul comunei Domnești Boșcu Ninel Constantin și persoanele desemnate de acesta 

prin dispoziție, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL 15/31.07.2012, își mențin valabilitatea. 
Art. 4 Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Inițiator, 
Primar 

Boșcu Ninel Constantin 
 
 

            Avizat de legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar 
                                                                                                                                          Zanfir Maria 
 



 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea HCL nr. 15/31.07.2012 privind actualizarea reprezentării legale a membrilor 
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADIA) Ilfov 

 

 

 

Având în vedere: 
- prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.10 alin. (8) al Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, modificată de Legea nr. 313 din 7 decembrie 2015; 
- solicitarea domnului Neacșu Alexandru consilier PSD, inregistrata la registratura 

generala a Primariei Domnesti sub nr. 22387/23.11.2015, 
 

 vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/31.07.2012 
privind actualizarea reprezentării legale a membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADIA) Ilfov, potrivit ultimelor modificări legislative. 
 
 
 
 

 

PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 
 

I.  TEMEIUL DE FAPT: 
 

        Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Domnești a inițiat Proiectul de Hotărâre  
pentru modificarea HCL nr. 15/31.07.2012 privind actualizarea reprezentării legale a membrilor 
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADIA) Ilfov. 

 
II. TEMEIUL DE DREPT: 
Ținând cont de: 
- prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 10 alin. (8) al Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată 

de Legea nr. 313 din 7 decembrie 2015: 
”Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele 

şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de 

preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene 

îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie." 

- solicitarea domnului Neacșu Alexandru consilier PSD, inregistrata la registratura 
generala a Primariei Domnesti sub nr. 22387/23.11.2015. 

 
 
III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 
 
 Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, modificată de Legea nr. 313 din 7 decembrie 2015 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, în urma 
analizei, susțin proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/31.07.2012 privind 
actualizarea reprezentării legale a membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADIA) Ilfov. 

 
 
 

Compartiment Administrație Publică, Arhivă 

Insp. pr. Cojocaru Bogdan-Marius 


