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HOTĂRÂREA Nr. 37 

din 13 iunie 2014 
 

privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de salubrizare „ECOSAL ILFOV” 

 
Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă extraordinară 

 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Încheierea de ședință – Dosar 18488/299/2014 – Judecătoria Sectorului 1, București 
 din data de 22.05.2014; 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al secretarului comunei Domnești; 
• Prevederile art. 33, alin. 1, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de salubrizare ECOSAL ILFOV aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Domnești cu nr. 
36/28.09.2012, privind aprobarea asocierii comunei cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov 
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare ECOSAL ILFOV; 
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19.10.2008; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificări şi completări 
ulterioare;  
 

 În temeiul art.11-14, art.36, alin.2, lit.”e”şi alin.7, lit.”c”, alin.9 precum şi art.45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 5, alin. 2, lit. h din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare ECOSAL ILFOV și va avea următorul conținut „Să intervină în 
rezolvarea  pe cale amiabilă, cu respectarea prevederilor legale, a neînțelegerilor dintre utilizatori şi operatori, 
la cererea uneia dintre părţi”.  

Art. 2 (1) Modificarea în cauză se va materializa prin încheierea Actului adiţional nr. 1 la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare 
ECOSAL ILFOV. 
(2)  Se împuterniceşte primarul comunei Domnești să semneze actul adițional menționat la 
alin. 1. 
 

Art. 3  Aparatul de specialitate din cadrul Primariei Domnești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

       Preşedinte de şedinţă, 
                 Barbu Florin 

               Contrasemnează, 
                       Secretar,  
                  Zanfir Maria           
 

 
 
Nr. 37 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 13.06.2014 
Cu un nr de .....15.... voturi 
Din nr. total de ....15.... consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri 

 


