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CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 

 
HOTARAREA NR. 31/27.08.2010 

privind infiintarea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara de apa si canalizare 
intre orasul Voluntari si comuna Stefanestii de Jos 

  
             

Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.08.2010; 
Avand in vedere: 

 Nota de fundamentare; 
 Dovada privind disponibilitatea denumirii nr. 87610 din 28.07.2010, eliberată 

de Ministerul Justiţiei; 
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 strategi de dezvoltare;  

Tinand cont de: 
• prevederile art. 6 lit. “e”, art. 8 alin. 1 si alin. 2 lit. “c” precum si art. 10 din 
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare asa cum au fost aprobate de Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008;  
• dispozitiile art. 10 alin. 2, art. 12 alin. 1 lit. “d” si art. 17 alin. 1 ^1 din Legea 
nr.241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare asa cum au fost aprobate de Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008;  
• prevederile art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. “c” din Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la 
asociatii si fundatii - actualizata 
• 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; 
• dispozitiile art. 11 si urmatoarele din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 – republicata; 
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. „d” si “e”, alin. 6 pct. 14 si alin. 7 lit. 

“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata; 
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215 – republicata – cu privire la administratia 

publica locala – cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
 

Art.1. Se aproba Proiectul actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare denumita “APA SI 
CANALIZARE VOLUNTARI - STEFANESTI” prevăzut la anexa nr.1., ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa si Canalizare denumita “APA SI CANALIZARE VOLUNTARI - 
STEFANESTI”, potrivit proiectului prevăzut la anexa nr. 2, ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 



Art.3. Se imputerniceste dl. Anghel Rababoc, primar al comunei Stefanestii de Jos, sa 
semneze in numele si pe seama acestei institutii actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare cu denumirea 
“APA SI CANALIZARE VOLUNTARI - STEFANESTI”.  

Art. 4 Sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare 
cu Apa si Canalizare denumita “APA SI CANALIZARE VOLUNTARI - STEFANESTI” este 
in orasul Voluntari, bd. Dunarii nr.  71. 

Art.5. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice si a 
opratiunilor bancare pentru constituirea capitalului social, se împuterniceşte dl. Ghincea 
Marius-Cristian, domiciliat în Voluntari, str. Nicolae Mohănescu nr. 6, judeţul Ilfov, nascut la 
data de 28.01.1975 în municipiul Turnu Magurele, judeţul Teleorman, legitimat cu CI seria IF 
nr. 206042 eliberat la data de 22.10.2008 de SPCLEP Voluntari. 

 
 
 

PRESEDINTE SEDINTA,                                          SECRETAR COMUNA,              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti:  13 
 
Cu un numar de  13   voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 
 
 


