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HOTARAREA Nr. 36 
din  28. 09 .2012 

 
privind aprobarea asocierii comunei Domnesti cu unele unitati administrativ teritoriale 

din judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV” 

 
Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţa ordinară astăzi, 28.09.2012 

 
 

 Avand in vedere: 
• Proiectul de hotarare; 
• Raportul de specialitate al d-lui Viceprimar Stefan Costel; 
• Expunerea de motive a d-lui Primar Boscu Ninel Constantin; 
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
• Prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• TRATATUL DE ADERARE Romania-Uniunea Europeana, 25 aprilie 2005; 
• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.10.2008; 
• Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificari si 

completari ulterioare; 
 

In temeiul art.11-14, art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7), lit. c),  alin. (9)  precum  si art. 45 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

  
 

HOTARASTE: 
 
 
 Art. 1 Se aproba asocierea comunei Domnesti prin Consiliul Local Domnesti cu Judetul 

Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Ilfov, 
in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru 
serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV”, persoana juridica de drept privat cu statut de 
utilitate publica. 

Art. 2 Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV”, in forma prevazuta in 
anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 Se aproba participarea Consiliului Local al comunei Domnesti la patrimoniul 
initial al Asociatiei “ECOSAL ILFOV”, cu o contributie in numerar in valoare de 10000 lei 
si o cotizatie anuala in valoare de 10000 lei. 

Art. 4 Se aproba sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice 
pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV” in Romania, Bucuresti, str. Gheorghe 
Manu, nr. 18, sectorul 1. 

 
 



Art. 5 Se imputerniceste dl. Boscu Ninel Constantin, primar al comunei Domnesti, 
cetatean roman, nascut la data de 18.06.1973 in Romania, Bucuresti, Sectorul 8, domiciliat in 
Comuna Domnesti, Sat Domnesti, nr. 54, Judetul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 140525 
eliberata de SPCLEP Bragadiru la data de 14.03.2007, sa semneze in numele sip e seama 
Consilului Local al comunei Domnesti, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare  “ECOSAL ILFOV”, 
anexate la prezenta hotarare. 

Art. 6 Primarul comunei Domnesti prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 

 
 

 
 

               Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemneaza, 
                         Anghel Noela                                                                 /Secretar, 
                                                                                                            Zanfir Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.36 
Adoptată în şedinţa din 28.09.2012 
Cu un nr. de 14 voturi 
Din nr.total de 14 consilieri prezenţi 
15 consilieri în funcţie 
	  

	  


