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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMNESTI 

 

 

HOTARÂREA Nr.___15____/ 31.07.2012 

privind actualizarea reprezentarii legale a membrilor Adunarii Generale a ADIA Ilfov 

 

Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţa ordinară astăzi, 31.07.2012 

Avand in vedere: 

 Proiectul de hotarare; 

 Expunerea de motive a d-lui primar Boscu Ninel Constantin; 

 Raportul de specialitate al d-lui viceprimar Stefan Costel; 

 Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

 Statutul si Actul Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

“ADIA – ILFOV”, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Domnesti nr. 

15/21.08.2008; 

 Prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, ale art.2 lit.e), art.10 

si art.30 si art.31 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.17, art 

18 alin.(2), art.20 alin.(4), art.21, art.21 – 24 si art.41 alin.(1) ale Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, modificata si 

completata; 

In 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 republicate, 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se desemneaza domnul Boscu Ninel Constantin, avand calitatea de Primar al 

comunei Domnesti, pentru a face parte din Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare 

“ADIA Ilfov”. 

Art. 2. Se mandateaza domnul Neacsu Alexandru, ca in calitate de membru al 

Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “ADIA Ilfov”, sa reprezinte Consiliul Local 

Domnesti in Adunarea Generala, sa dezbata si sa voteze hotararile prevazute de statutul ADIA 

Ilfov. 

ART. 3. Domnul Primar Boscu Ninel Constantin si domnul Neacsu Alexandru 

(persoanele desemnate) si ADIA Ilfov vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                                          

Contrasemnează, 

                                   Anghel Noela                                                                       /Secretar, 

                                                                                                                            Zanfir Maria 

Nr.__15___ 

Adoptat în şedinţa din 31.07.2012 

Cu un nr. de _______15________ voturi 

Din nr.total de __15___consilieri prezenţi 

15 consilieri în funcţie 

 


