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HOTARAREA NR.  28/27.07.2010 

 
             

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
27.07.2010; 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei; 
- nota de fundamentare; 
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
In scopul scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, 

monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza 
de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a 
unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, 
modernizării si/sau dezvoltarii, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, 
pe baza unei strategii de dezvoltare;  

Tinand cont de: 
• prevederile Hotararii nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 
• prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 13/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006; 
• prevederile art.36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 pct. 14 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, 

În conformitate cu prevederile art. 11 si urmatoarele coroborat cu dispozitiile art.36 
alin. 9. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215 – republicata – cu privire la administratia 
publica locala – cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1. Se aprobă participarea comunei Stefanestii de Jos prin Consiliul Local 

Stefanestii de Jos, ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltarea 
Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare, cu orasul Voluntari din 
judetul Ilfov. 
 Art. 2. Se aproba asocierea comunei Stefanestii de Jos, prin Consiliul Local Stefanestii 
de Jos in cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu 
Apa si Canalizare cu denumirea Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Canal 
Voluntari-Stefanesti"., persoana juridica romana de drept public. 
 Art. 3. Se aproba participarea comunei Stefanestii de Jos, prin Consiliul Local 
Stefanestii de Jos la patrimoniul initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare denumita Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "Apa Canal Voluntari-Stefanesti"., cu o contributie în numerar in valoare 



de 600 lei.  
 Art.4. Se imputerniceste dl primar Rababoc Anghel, sa indeplineasca procedurile 
prevazute de lege pentru negocierile preliminare si inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare denumita Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara "Apa Canal Voluntari-Stefanesti", la Registrul asociatiilor si 
fundatiilor de pe langa Judecatoria Buftea. 
                                                                                                                        
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                            SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
 
Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 


