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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28 iunie 2013 

 
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitar ă ADIA Ilfov, la care comuna Domnești este membru asociat 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară, astăzi 28.06.2013 

 
 
Având în vedere: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Dărăști jud. Ilfov  nr. 26/29.11.2012 privind aprobarea 
asocierii comunei Dărăști jud. Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Unități 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apă și de Canalizare ,,ADIA-Ilfov”; 

• Hotărârea Consiliului Local Periș nr. 20/16.05.2013 privind aprobarea asocierii comunei 
Periș în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Unități Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu apă și de Canalizare „ADIA-Ilfov”; 

• Hotărârea Consiliului Local Ștefăneștii de Jos  nr. 22/ 10.05.2013 privind aprobarea 
asocierii comunei Ștefăneștii de Jos în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 
Unități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apă și de Canalizare „ADIA-Ilfov”; 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
• Raportul comisiilor de avizare; 
• Hotărârea Consiliului Local Domnești nr.27 din 25.11.2010 privind asocierea comunei 

Domnești, prin Consiliul Local Domnești, la Asociația de dezvoltare intercomunitara 
ADIA-Ilfov; 

• Prevederile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

 
În temeiul art. 11,  art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 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 aprobă asocierea comunei Domnești jud. Ilfov, prin Consiliul Local Domnești cu 
localitățile Dărăști jud. Ilfov, Periș, Ștefăneștii de Jos,  prin consiliile locale respective în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de utilități publice ADIA-Ilfov persoană juridică de 
drept privat și utilitate publică. 
 
Art.2 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADIA-Ilfov conform anexelor 
nr.1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 - Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al comunei Domneşti în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIA Ilfov să voteze în favoarea adoptării 
Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţiei în forma prevăzută în Anexele 1 
si 2 la prezenta hotărâre. 
Art.4 -  Se împuterniceşte Dl. Boșcu Ninel Constantin, primar al comunei Domneşti, cetăţean 
român, născut la data de 18.06.1973, domiciliat în comuna Domneşti, posesor al C.I. seria IF, nr. 
353333, eliberată de SPCLEP Domneşti la data de 02.04.2013, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al Comunei Domneşti, Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre. 
 
Art.5 - Se împuterniceşte  Dna. Alina Eliza STAN consilier juridic în cadrul ADIA-ILFOV, 
cetăţean român, născut la data de 19.03.1983 în localitatea  Bucuresti, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei „ADIA-Ilfov” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Cornetu. 
 
Art.6 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Domneşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                     
 

                                                                                                                    Avizat pentru 
legalitate, 

                                                                                                                Secretar  
                                                                                                                                        Zanfir 
Maria 
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