
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 134/2010 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/2008, privind 

constituirea  Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa „ ADIA-Ilfov”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

            -  Hotărârea Consiliului   Local Glina  nr....../......... privind  aprobarea  asocierii 

comunei   Glina  în  Asociaţia   de  Dezvoltare   Intercomunitară   de  Unităţi 

Publice  pentru   Serviciul  de Alimentare cu apă  şi de   Canalizare  ,, ADIA- 

Ilfov’’

            -  Hotărârea Consiliului   Local Dragomireşti Vale, nr.........../............ privind 

aprobarea    asocierii   comunei  Grădiştea,  Judeţul  Ilfov   în  Asociaţia   de 

Dezvoltare   Intercomunitară   de   Unităţi   Publice   pentru    Serviciul   de 

Alimentare cu apă  şi de  Canalizare  ,, ADIA- Ilfov’’

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr.......................;

- Referatul  nr.  ..................al  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Apa 

„ADIA-ILFOV” înregistrat cu nr......................;

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr...............................;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;



- Raport  de avizare al  Comisiei  de buget,  finante,  banci,  prognoza si  studii 

economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  si  dezvoltare  urbanistica, 

realizarea lucrarilor publice, arhitectura si administrarea domeniului public si 

privat al judetului;

- Prevederile  Legii  nr.  215/2001  a administraţiei  publice  locale,  republicată, 

modificată şi completată, ale Legii nr.  51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi  publice, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată.

În temeiul art. 91, alin.(1) lit. e şi f, alin.(6) lit c şi art. 97 din Legea nr.215/2001 

republicată, modificată şi completată a administraţiei publice locale şi ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1- Art  I  al  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  nr.  134/2010 se  completează  cu 
următoarele localităţi Glina şi Dragomireşti Vale,  şi va avea următorul conţinut : 
“–Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu  următoarele  localităţi: Bloteşti, 
Corbeanca,  Grădiştea,  Tunari,  Glina şi  Dragomireşti  Vale,   în  vederea  aderării 
acestora  la  ,, ADIA –Ilfov ’’.

Art.  2 -  Se  aprobă  modificarea  Actului  constitutiv  şi  Statutului  Asociaţiei  de 
dezvoltare intercomunitară „ADIA-Ilfov” conform anexelor  nr. 1 şi nr. 2  care fac 
parte  integrantă  din prezenta  hotărâre.

Art. 3 - Se împuterniceşte Dl. Cristache RĂDULESCU , - presedintele Consiliului 
Judeţean Ilfov, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Ilfov, Actele 
Adiţionale anexate la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se împuterniceşte Dna. Alina Eliza STAN, cetăţean român, născută la data 
de  19.03.1983  în  localitatea  Bucuresti,  domiciliată  în  comuna  Afumati,  sos. 
Stefanesti  nr.10,  judetul  Ilfov,  posesoare  a  C.I.  seria  IF nr.  110915, eliberată  de 
SPCLEP Voluntari, la data de 20.04.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea modificărilor  Actului Constitutiv şi  Statutului  Asociaţiei 
„ADIA-Ilfov” la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Cornetu.



  Art. 5 -  Hotărârea  Consiliului Judeţean  Ilfov  nr. 134/2010 se  completează 
corespunzător şi Hotărârea  Consiliului Judeţean  Ilfov  nr. 30/2008 se modifică  şi 
se completează corespunzător.

Art. 6 - Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov precum 
si Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „ADIA-Ilfov”, vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ....
Din  ……… 2011
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