
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  
 

privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local în Adunarea Generală a ADIA Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a dlui. primar Ghiță Ioan-Adrian; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, Drumuri, Situații de urgență, Utilități Publice și 

Administrativ; 
• Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti; 
• Adresa ADIA ILFOV nr. 127/25.08.2016 și înregistrată la Registratura generală a Primăriei 

Domnești sub nr. 13053/25.08.2016; 
• Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă “ADIA – ILFOV”, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 15/21.08.2008; 
• Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a Primarului ales, dl. Ghiță Ioan-Adrian; 
• HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului Local Domnești; 
• HCL nr. 74/25.06.2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Domnești; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale art. 2 lit. e), art. 10 și art. 30 și art. 

31 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și prevederile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 21, art. 21 – 24 și art. 
41 alin. (1) ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificată 
și completată, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se desemnează domnul Ghiță Ioan-Adrian, având calitatea de Primar al comunei Domnești, pentru 
a face parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare “ADIA Ilfov”. 

Art.2 Se mandatează domnul Ștefan Costel, Viceprimar al comunei Domnești, ca reprezentant al 
Primarului, în calitate de membru al Adunării Generale a Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare “ADIA Ilfov”, să reprezinte Consiliul Local 
Domnești în Adunarea Generală, să dezbată și să voteze hotărârile prevăzute de statutul ADIA Ilfov.  

Art.3 Domnul Primar Ghiță Ioan-Adrian, domnul Viceprimar Ștefan Costel și ADIA Ilfov, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                              /Secretar   

                                                                                                                                       Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Având în vedere adresa ADIA ILFOV nr. 127/25.08.2016, înregistrată la Registratura generală a 
Primăriei Domnești sub nr. 13053/25.08.2016 și în conformitate cu prevederile Statutului și a Actului 
Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare “ADIA Ilfov”, persoanele având calitatea de Primar al comunelor care fac parte din ADIA 
Ilfov, sunt membri în Adunarea Generală a ADIA Ilfov, stabiliți ca reprezentanți legali împuterniciți prin 
hotărâre a Consiliului Local al comunelor care s-au asociat în cadrul ADIA Ilfov. 
 

 Pentru actualizarea reprezentării legale a membrilor Adunării Generale a ADIA Ilfov, acolo unde 
persoanele care au avut calitatea de Primar al comunei care face parte din ADIA Ilfov, s-au schimbat ca urmare 
a alegerilor locale din anul acesta, este necesară adoptarea unor hotărâri de reprezentare și de imputernicire a 
noilor persoane care au în prezent calitatea de Primar. 

 Menționăm că, actualizarea reprezentării legale este absolut necesară pentru buna funcționare a ADIA 
Ilfov, a Operatorului Regional SC Apa Canal Ilfov SA (ACI), precum și pentru derularea corectă a proiectului 
de investiți POS MEDIU, proiect pentru care s-au înființat atât ADIA Ilfov, cât și ACI. 

 Ținând cont de oportunitatea și necesitatea modificării Contractului de Delegare conform celor expuse 
mai sus, se propune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotarare alăturat. 

 

 

Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian 
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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local în Adunarea Generală a ADIA Ilfov 

 
 
Având în vedere: 

- Adresa ADIA ILFOV nr. 127/25.08.2016 și înregistrată la Registratura generală a Primăriei 
Domnești sub nr. 13053/25.08.2016; 

- Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a noului primar Ghiță Ioan Adrian; 
- HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului local Domnești; 
- HCL nr. 74/25.06.2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Domnești; 
- HCL nr. 15/21.08.2008 privind aprobarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă “ADIA – ILFOV”, 
 

este necesară actualizarea reprezentarii legale a membrilor Adunarii Generale a ADIA Ilfov, acolo unde 
persoanele care au avut calitatea de Primar al comunei care face parte din ADIA Ilfov, s-au schimbat ca urmare 
a alegerilor locale din anul acesta, fiind necesară adoptarea unor hotărâri de reprezentare și de împuternicire a 
noilor persoane care au în prezent calitatea de Primar și Viceprimar. 

Așadar, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

Compartiment Mediu, Drumuri, Situa ții de urgență, 
Utilit ăți Publice și Administrativ, 

 

Șef Serviciu Babă Violeta 
 

 
 
 


