








ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 

- CONSILIUL LOCAL- 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Stefanestii de Jos sa aprobe 

modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa 
si canalizare si ale caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare 

 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, 
Avand in vedere: 

o Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, primarul comunei 
dl. I.R. STEFAN; 

o Raportul de specialitate al ADI Euro-Apa cu privier la necesitatea aprobarii 
modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare, inregistrat la primaria comunei Stefanestii de 
Jos cu nr. 8198/05.10.2017; 

o Prevederile art. 8 pct. 4 si ale art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr. 201/22.02.2013; 

o Prevederile art. 16 alin. 3 lit. f coroborate cu prevederile art. 21 alin. 1 si 
prevederile art. 17 alin. 2 lit. d din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Euro-Apa; 

o Prevederile art. 8 alin. 3 lit. d˄2, lit.i si ale art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

o Prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare; 

In baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se imputerniceste reprezentantul Consiliului local Stefanestii de Jos in 
cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, dl. Stefan Ionel 
Robert, sa aprobe in numele si pe seama Consiliului Local Stefanestii de Jos Actul 
Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa 
si canalizare nr. 201/22.02.2013 si ale Caietului de Sarcini al serviciului de 
aplimentare cu apa si canalizare. 

 Art. 2 Acorda mandate special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa, cu sediul in orasul Voluntari, Bd. Dunarii nr. 71 et. 2 cam. 4 judet Ilfov, 
inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor – Judecatoria Buftea sub nr. 
67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carui membru este comuna Stefanestii de 



Jos, sa semneze prin reprezentantul sau legal, Presedintele Asociatiei, in numele sip e 
seama comunei Stefanestii de Jos, Actul Aditional la Contractul de Delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 201/22.02.2013 si Actul 
Aditional la Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare. 

 Art. 3 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa si SC EURO 
APAVOL SA, prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

 Art. 4 Secretarul comunei Stefanestii de Jos va comunica prezenta hotarare in 
conditiile legii. 

 
 
 
 

INITIATOR, 
 

PRIMAR  I.R. STEFAN 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar comuna, 

 
I. TUDOR 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


