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HOTARAREA NR. 28/24.06.2015 
cu privire la aprobarea modificarii comisiei de cenzori, a Actului Constitutiv si a Statutului  Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa conform H.G. nr. 742/2014 privind privind modificarea anexelor 

nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008  
 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in 

data de 24.06.2015: 

Avand in vedere: 

 Nota de fundamentare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Euro-Apa cu privire la necesitatea modificarii Actului Consitutiv si Statutului 

Asociatiei; 

 Expunerea de motive a initiatorului acestui proiect de hotarare; 

 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 

In conformitate cu : 

       Prevederile art. 16 alin. (2) lit. “e” si “h” si ale art . 33 alin. (1) din 

Statutul Asociatiei; 

 Prevederile art. 6 lit. “e”, art. 8 alin. (1) si alin. (3) lit. “c” precum si ale 

art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice - 

republicata; 

 Prevederile art. 12 alin. 1 lit. “d” din Legea serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare nr. 241/2006 – republicata. 

 Prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. “e”, alin. (7) lit. “c” din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind privind modificarea anexelor nr. 

2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciile de utilităţi publice 

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. “f” din Legea nr 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

HOTARASTE 

 

 
Art. 1 (1) Se aproba modificarea comisiei de cenzori a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Euro-Apa, respectiv revocarea membrilor Constantin Nicoleta, 

Predescu Gabriela-Nicoleta si S.C. ERANETE CONTAB S.R.L si numirea urmatorilor 

membri: 

    - S.C. PROFESIONAL CONTA FIN-FISCAL S.R.L., cu sediul în România, 

municipiul Bucuresti, sector 2, str. Ion Berindei, nr. 1, bl. 22, sc. D, et. 5, ap. 154, 

înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5334/15.03.2007 şi având CUI 

21360932;  



    - Geogea Ruxandra-Gabriela – expert contabil- PFA, cu sediul în România, 

municipiul Bucuresti, sector 2, str. Gaterului, nr. 21, avand CIF 30449312 (Certificat de 

inregistrare fiscla nr. 0555281/20.07.2012); 

    - Ionita Geta-Mirela, cetăţean român, născută la data de 03.02.1979 în 

municipiul Slobozia, judetul Ialomita, domiciliată în mun. Bucuresti, sector 3, str. Ale. 

Berevoiesti nr. 5, bl. 54, sc. 2, et. 1, ap. 24, titular al CI seria RX nr. 657859, CNP 

2790203212980, eliberat la data de 04.02.2015 de catre SPCEP Sector 3. 

Art. 2 (1) Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Euro-Apa prin Actul Aditional nr. 7, conform prevederilor HG nr. 

742/2014 si ale art. 1 din prezenta hotarare. 

                  (2) Se aproba modificarea Actului Constitutiv si Statutului ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa prin Actele Aditionale nr. 7, 

conform prevederilor art. 1 din prezenta hotarare .      

Art. 3 Se împuterniceşte Dl Paraschiv Eugen ,  în calitate de reprezentant  al 

Consiliului Local Stefanestii de Jos in cadrul Adunării Generale a Asociaților, să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Stefanestii de Jos Actul Aditional nr. 7 

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, conform prevederilor 

HG nr. 742/2014 si ale art. 1 din prezenta hotarare, respectiv Actul Aditional nr. 7 la 

Actul Constitutiv al Asociaţiei conform prevederilor art. 1 din prezenta hotarare  și să 

exercite în numele și pe seama Consiliului Local Stefanestii de Jos atribuțiile specifice 

mandatului general de reprezentare. 

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

__________ 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                          SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenti: 14 

 

Cu un numar de ___11___ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 

 

 

 

 


