
 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

 

HOTARAREA NR. 42/31.08.2016 

 privind incetarea calitatii de membru a comunei Nuci din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Euro-Apa si aprobarea modificarii comisiei de cenzori si a Consiliului 

Director al Asociatiei 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
31.08.2016 

Avand in vedere: 

 Hotărârea Consiliului Local Nuci nr. 21/25.07.2016 privind retragerea din cadrul  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 

 Hotararea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 36/27.07.2016  privind desemnarea 
unui reprezentant in cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa; 

 Cererea de incetare nr. 62/07.07.2016 a contractului de prestari servicii cenzorat al 
d-nei Geogea Ruxandra Gabriela, 

 Referatelor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 

 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 

In conformitate cu : 

  Prevederile art. 12, alin. 14 alin. (1) so alin. (2) lit. h, coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. 
“h” si lit. “j”, art. 21 alin. (1) si 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, cu 
modificarile ulterioare; 

 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. 

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. “f” din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

Art.1  (1) Se ia act de retragerea comunei Nuci din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Euro-Apa. 

           Art.2 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa conform art. 1 din prezenta hotarare, a modificarii 
componentei comisiei de cenzori si a Consiliului Director al Asociatiei. 

Art.3   Se împuternicește dl. Stefan Ionel Robert, reprezentantul Consiliului Local 
Stefanestii de Jos in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, să voteze 
în favoarea aprobarii incetarii calitatii de membru a comunei Nuci din cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, precum si in favoarea adoptarii Actelor Aditionale 
la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei conform art. 1 din prezenta hotarare. 

Art. 4 Se imputerniceste dl. Stefan Ionel Robert, reprezentantul Consiliului Local 
Stefanestii de Jos in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, să 
semneze in numele si pe seama Consiliului local Stefanestii de Jos Actul Aditional la Actul 
Constitutiv si Actul Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa.  

Art.5  Primarul comunei, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa va 
urmari aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                        SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 13 

Adoptata cu __13_ voturi din 15 consilieri in functie 


