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HOTĂRÂREA Nr. 6 
din 29 februarie 2016 

privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contra ctul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă ”ADIA 
Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., 

în calitate de Delegat (Operator) 
 

Consiliul Local al comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 
 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Adresa ADIA ILFOV nr. 84/16.02.2016, înregistrată la registratura generală a Primăriei Domnești sub 

nr. 2843/19.02.2016; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Administrație publică, Arhivă; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
• Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA - ILFOV”; 
• Avizul ANRSC nr. 330569/10.12.2015 privind aprobarea strategiei tarifare a SC APĂ-CANAL 

ILFOV SA; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apa și de canalizare, republicată, 

 
 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1  – Se aproba Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în 
numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de 
Delegat (Operator), conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-ILFOV  ” cu sediul 
în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr. 249, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al cărei membru este comuna Domnești prin 
Consiliul Local Domnești, să semneze Actul Adițional nr. 3 (Anexa 1) la  Contractul de Delegare, prin 
reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Domnești. 

Art.3  - Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei 
Domnești, împreună cu directiile de specialitate din cadrul ADIA ILFOV și SC APĂ-CANAL ILFOV SA, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,     
                          Năstase Mihalache           
                                                   
                                                                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                                                 /Secretar 
                                                                                                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
Nr. 6 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.02.2016 
Cu un nr. de __12__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __12__ consilieri prezenţi 

 


