
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind incetarea calitatii de membru a comunei Greaca din cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos : 

Avand in vedere: 

 Hotărârea Consiliului Local Greaca nr. 71/25.11.2015 privind retragerea din cadrul  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 

 Hotararea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 37/29.08.2013  privind 

desemnarea unui reprezentant in cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Euro-Apa; 

In conformitate cu : 

  Prevederile art. 12 coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. “h” si lit. “j” si art. 21 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 Greaca 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. 

Art.3   Se împuternicește dl. Paraschiv Eugen, 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 Greaca 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  Primarul comunei va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

INITIATOR, 

 

PRIMAR, A. RABABOC 

 

 

 Vizat pentru legalitate, 

Secretar comuna, 

I. TUDOR 

 

 

 

 

 

 

 




