
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. ........./...........2009;

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului 
Ilfov  nr  ....../......2009,  înregistrat  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr ........./..........2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ......./............. .2009;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare eurpeană
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;

- Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.110/23.01.2008
- Prevederile art. 2, art.8(2), lit.d., art.10(5), art.30(4), lit.a si art.311  (1), lit.a, 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată 
şi  completată  precum  şi  prevederile  art.  20  (4)  ale  Legii  241/2006, 
modificată şi completată 

-      Conform art.10(6), lit.b, art.25(1), lit.b, alin (2), din Legea nr. 51/2006 a    
        serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată
- În temeiul art. 91 al. 1 lit. f) şi art. 97 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei  publice  locale  republicate  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1  Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare al  judeţului Ilfov, ca fiind gestiunea delegată şi  delegarea gestiunii către S.C. 
APA-CANAL  ILFOV  S.A.,  cu  sediul  în  România,  Str.  Livezilor,  nr.  94,  oraşul 
Pantelimon,  jud.  Ilfov,  înmatriculată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Ilfov  cu 
nr.J23/1433/25.06.2009, CIF 25709173.

Art. 2 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-
Ilfov ” cu sediul în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr. 
249, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 
1/05.01.2009,  al cărei membru este şi Consiliul Judeţean Ilfov, să încheie Contractul de 
delegare a gestiunii, cu obiect de activitate “serviciile de utilităţi publice”, în numele şi 
pe seama Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.  2  Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 1, care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre, ce se va încheia între ADIA Ilfov, în numele 
şi  pe seama unităţilor  administrativ-teritoriale  -  membre ADIA Ilfov,  şi  S.C. APA-
CANAL ILFOV S.A.

Art.  4 (1) Bunurile  situate  pe raza unităţilor  administrativ-teritoriale,  membre 
ADIA  Ilfov,  care  deservesc  mai  multe  unităţi  administrativ-teritoriale,  vor  aparţine 
domeniului public al judeţului Ilfov.

(2)  Bunurile prevăzute la alin.1, vor fi concesionate prin Contractul de Delegare 
către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.,  în condiţiile  legii,  făcând parte integrantă din 
acesta.

Art.  5 - Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  propriu  al  Consiliului 
Judeţean Ilfov, Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului Ilfov 
precum şi ADIA- Ilfov, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ...........
Din  …………2009
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