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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la Asociația de  

Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 
Având în vedere: 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții publice-Investiții, Administrarea 

domeniului public si privat, Mediu, Drumuri, Utilități publice, Situații de 
urgență, Administrativ; 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare; 
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
• Statutul și Actul Constitutiv al Asociației; 
• Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare nr. 10/2015; 

 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (6) pct. 14, art. 45, art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă cotizația pentru membrii actuali ai Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă ADIA-ILFOV, pentru anul 2016, după cum urmează: 

• Comune membre - 20.000 lei; 
• Orașe membre -  35.000 lei;                                              
• Consiliul Județean – 1.000.000 lei.           

 
 

Art.2.  Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                    

 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                /Secretar   

                                                                                                Zanfir Maria 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cotizației anuale a ADIA ILFOV 

 

Asociaţia 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 Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului.  

Conform Actului constitutiv şi a Statutului ale ADIA ILFOV, Adunarea Generală aprobă 

cotizația anuală a membrilor săi. 

În ședința Consiliului Director al Asociației, în conformitate cu prevederile statutului, s-a 

dispus modificarea cotizației anuale a membrilor și a fost supusă spre aprobare Adunării Generale. 

Cotizația propusă se va aplica începând cu anul 2016. 

Adunarea Generală a Asociației întrunită în ședință ordinară în data de 18.06.2015, a 

aprobat prin Hotărârea nr. 10 cuantumul cotizației anuale pentru membrii săi, după cum urmează: 

• Comune membre - 20.000 lei; 
• Orașe membre -  35.000 lei ;                                           
• Consiliul Județean – 1.000.000 lei.       

       
Având în vedere cele de mai sus, propun spre adoptare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea cotizației membrilor asociați în conformitate cu Actul Constitutiv și Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov. 

 

Primar 
Boșcu Ninel Constantin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTUL DE SPECIALITATE  

Asociaţia 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 Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 

Serviciului.  

Conform Actului constitutiv şi a Statutului ale ADIA ILFOV, Adunarea 

Generală aprobă cotizația anuală a membrilor săi. 

În ședința Consiliului Director al Asociației, în conformitate cu prevederile 

statutului, s-a dispus modificarea cotizației anuale a membrilor și a fost supusă spre 

aprobare Adunării Generale. Cotizația propusă se va aplica începând cu anul 2016. 

Adunarea Generală a Asociației întrunită în ședință ordinară în data de 

18.06.2015, a aprobat prin Hotărârea nr. 10 cuantumul cotizației anuale pentru 

membrii săi, după cum urmează: 

• Comune membre - 20.000 lei; 
• Orașe membre -  35.000 lei;                                           
• Consiliul Județean – 1.000.000 lei.       

       
Faţă de cele aratate mai sus, rog Primarul comunei Domnesti sa iniţieze un 

Proiect de hotarâre pe care să-l supună spre dezbatere Consiliului Local. 

 

Serviciul Achiziții publice-Investiții, Administrarea domeniului public si privat, 
Mediu, Drumuri, Utilit ăți publice, Situații de urgență, Administrativ 

Șef serviciu Babă Violeta 
 

 
                                                                                                                                                           


