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HOTĂRÂREA Nr. 66 

din 30 octombrie 2014 
privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional 
al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A. 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

Având în vedere: 

•  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre; 
• Raportul de specialitate al Secretarului comunei Domnești; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Aderarea de noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov; 
• Adresa S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr. 8362/08.10.2014 și înregistrată la registratura 

generală a Primăriei comunei Domnești sub nr. 16811/09.10.2014; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările 
și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice,republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, precum și Actul 
Constitutiv al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.; 

• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apă – ADIA Ilfov 
și S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14, precum și art. 45 alin. (3) din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – 
ADIA Ilfov și S.C. Apă – Canal Ilfov S.A., prin Actul Adițional nr. 2, Anexa 1 la prezenta 
hotărâre. 



Art.2.  Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local Domnești în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov să voteze în favoarea 
aprobării modificării Contractului de Delegare și a adoptării Actului Adi țional nr.2 la Contractul 
de Delegare. 

Art.3.  Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apă- ADIA Ilfov să 
semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul sau legal, în numele 
și pe seama comunei Domnești. 

Art.4.  Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al 
comunei Domnești, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul ADIA ILFOV și S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 

                GHIȚĂ GIGI                                                                                   
 
 
             Contrasemnează, 

                                                                                                                 Secretar,  
                                                                                                                            Zanfir Maria          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 66 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.10.2014 
Cu un nr. de 15 voturi 
Din nr. total de  15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu  15 consilieri    


