
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

  privind  numirea   reprezentantului  Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a  SC  APĂ - CANAL  ILFOV  SA

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. ____/____2012;

- Raportul  Direcţiei  Juridice  şi  Administraţie  Publică  înregistrat   cu   nr. 

____/____2012;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

       Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  de  prevederile   Legii  nr. 

51/2006 a serviciilor  de utilităţi publice,  modificată şi completată şi de  prevederile 

Legii nr. 241 /2006  serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, modificată şi 

completată.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată ;

În temeiul dispoziţiilor  art. 45  alin. 5,  art. 92  şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.



HOTĂRĂŞTE

Art.1  Se aprobă numirea doamnei/domnului __________________ – ca 

reprezentant al  Consiliului Judeţean Ilfov, în calitatea de membru al Adunării 

Generale a Acţionarilor al SC  APĂ  – CANAL   ILFOV S.A.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.155/2009 îşi încetează  aplicabilitatea.

Art. 3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi SC APĂ – 

CANAL  ILFOV S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN   PETRACHE 

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. _______ 

din ___________ 2012

                                          



                                                        ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______ din _______ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

         Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr. 10/23.01.2008 s-a înfiinţat  S.C. 

APĂ  – CANAL   ILFOV SA.

       În  vederea  unei  bune funcţionări  se impune   numirea  unui reprezentant  al 

Consiliului   Judeţean   Ilfov,  în  calitate   de  membru  al  Adunării  Generale  a 

Acţionarilor al SC  APĂ  – CANAL  ILFOV S.A.

      Potrivit  prevederilor  art. 88  din Legea   161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată,,

 (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

    a) funcţia de primar sau viceprimar;

    b) funcţia de prefect sau subprefect;

    c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în 

aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 

judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;

    d)  funcţia  de  preşedinte,  vicepreşedinte,  director  general,  director,  manager, 

asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile 

autonome  şi  societaţile  comerciale  de  interes  local  infiinţate  sau  aflate  sub 

autoritatea  consiliului  local  ori  a  consiliului  judeţean  respectiv  sau  la  regiile 

autonome si  societaţile  comerciale  de interes national  care işi  au sediul  sau care 

deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;



    e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunarilor generale ale acţionarilor sau 

asociaţilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de 

interes national care işi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-

teritorială respectivă;

    f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care işi are sediul ori 

care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

     g) calitatea de deputat sau senator;

    h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate 

acestora.

   Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în materie, 

am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat, care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

MARIAN  PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                              VICEPREŞEDINTE 
Manicea Cristina                                                        Mihai   Barbu
 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ____ din _____ 2012

RAPORT

         Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr. 10/23.01.2008 s-a înfiinţat  S.C. 

APĂ  – CANAL   ILFOV SA.

    În  vederea  unei  bune funcţionări   se impune   numirea  unui reprezentant  al 

Consiliului   Judeţean   Ilfov,  în  calitate   de  membru  al  Adunării  Generale  a 

Acţionarilor al SC  APĂ  – CANAL  ILFOV S.A.

       Potrivit  prevederilor  art. 88  din Legea   161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată,,

 (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

    a) funcţia de primar sau viceprimar;

    b) funcţia de prefect sau subprefect;

    c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în 

aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 

judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;

    d)  funcţia  de  preşedinte,  vicepreşedinte,  director  general,  director,  manager, 

asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile 

autonome  şi  societaţile  comerciale  de  interes  local  infiinţate  sau  aflate  sub 

autoritatea  consiliului  local  ori  a  consiliului  judeţean  respectiv  sau  la  regiile 

autonome si  societaţile  comerciale  de interes national  care işi  au sediul  sau care 

deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunarilor generale ale acţionarilor sau 

asociaţilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de 



interes national care işi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-

teritorială respectivă;

    f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care işi are sediul ori 

care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

     g) calitatea de deputat sau senator;

    h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si
    
    Având  în  vedere  cele  precizate  şi  în  conformitate  cu  prevederile  legale 

menţionate,  am  întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi  proiectul  de  hotărâre 

alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
             ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

                                       Irina Suliman

                                                                                         Serviciul Juridic-Contencios
                                                                                         Avizare, Legalitate Acte,

                                                                                                                                        
  Şef Serviciu 

                                                                                          Ralea  Adela- Steliana

  Întocmit
 Consilier Juridic
 Grigore  Elena 
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