
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

 

HOTARAREA NR. 51/27.11.2015 

cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului Local Stefanestii de Jos in cadrul 

Adunarii Generale a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa 

 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2015 : 

Avand in vedere:     

 Expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos; 

 Referatul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 

 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 

 Hotararea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 37/29.08.2013 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Stefanestii de Jos in cadrul AGA a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. 

 Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 221/30.09.2015. 

In conformitate cu :  

  Prevederile art. 16 alin. (2) lit. “h” coroborat cu art. 33 alin. (1) din Statutul 
Asociatiei; 

 Prevederile art. 6 lit. “e”, art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. “c” precum si ale art. 10 din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice- republicata si 
actualizata; 

 Prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. “d” si “e”, alin. (6) pct. 14, alin. (7) lit. “c” 
si art. 37  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



       In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTARASTE 

Art. 1. Se mandateaza dl Eugen Paraschiv- reprezentantul Consiliului Local Stefanestii de 
Jos in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa 
semneze, in numele si pe seama Consiliului Local Stefanestii de Jos actul aditional la Statutul 
Asociatiei avand ca obiect desemnarea reprezentantului Consiliului Local Voluntari. 

Art. 2. Primarul comunei prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa va 
urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

___________ 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                               SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 14 

Cu un numar de ___8___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 


