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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii Comunei Domnești cu unele unități administrativ 
teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedin ţă de lucru 
 

Având în vedere: 
 

• expunerea de motive a primarului; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești; 
• Hotărârea Civilă nr. 6830/2015 pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București în 

dosarul nr. 18488/299/2014. 

În conformitate cu: 
 

• Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice; 

• Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Tratatul de aderare România – Uniunea Europeană semnat de România la 25 
aprilie 2005; 

• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

          În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 11-14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și alin. (9) și art. 45 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu modificările  
şi completările  ulterioare, 

 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă asocierea Comunei Domnești prin Consiliul Local al Comunei 
Domnești cu Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov și cu alte unități administrativ 
teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, persoană juridică de 
drept privat cu statut de utilitate publică. 

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, în forma prevăzută în 
Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3 Se aprobă participarea Consiliului Local al Comunei Domnești la 
patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Ilfov, cu o contribuție în numerar în valoare de 10.000 lei și plata 
unei cotizații anuale în valoare de 10.000 lei. 

          Art.4 Se aprobă sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov în România, Orașul Otopeni, strada Calea 
Bucureștilor, nr. 222 C, et. 2, județ Ilfov. 

 Art.5 Se împuterniceşte dl. Ghiță Ioan Adrian, Primar al Comunei Domnești, 
cetățean roman, născut la data 31.10.1981, în Mun. Bucuresti, domiciliat în Comuna 
Domnesti jud. Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 530224, eliberata de SPCLEP Domnesti la 
data 31.10.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei 
Domnești, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, anexate la prezenta hotărâre. 

 Art.6 HCL Domnești nr. 36/28.09.2012 privind aprobarea asocierii Comunei 
Domnești cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
salubrizare ”ECOSAL ILFOV” își încetează aplicabilitatea. 

 Art.7 Secretarul Comunei Domnești va comunica prezenta hotărâre în termenul 
prevăzut de lege Instituției Prefectului – județul Ilfov și Consiliului Județean Ilfov. 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
                                     

                                                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                                                            /Secretar   
                                                                              Cojocaru Bogdan Marius 

                                    
 
 
 


