
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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   Baloteşti   nr. 37/29.07.2010 privind  aprobarea 

asocierii  comunei  Baloteşti  în Asociaţia  de Dezvoltare  Intercomunitară  de 

Unităţi  Publice  pentru   Serviciul  de Alimentare cu apă  şi de   Canalizare  ,, 

ADIA- Ilfov’’

            -  Hotărârea Consiliului   Local Grădiştea  nr. 14/09.02.2010 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’’

         -   Hotărârea Consiliului   Local  Tunari   nr. 47/28.07.2010 privind  aprobarea 

asocierii  comunei Tunari, în Asociaţia  de Dezvoltare  Intercomunitară  de 

Unităţi  Publice  pentru   Serviciul  de Alimentare cu apă  şi de  Canalizare  ,, 

ADIA- Ilfov’’

         -   Hotărârea Consiliului Local Corbeanca nr. 38/29.09.2010 privind  aprobarea 

asocierii  comunei Corbeanca, 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. ........../..........2010;

- Referatul  nr……/…………..2010   al  Asociatiei  de  Dezvoltare 

Intercomunitara Apa  „ADIA-ILFOV”;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 

........../..........2010;

- 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. I - Se aprobă asocierea Consiliului   Judeţean Ilfov   cu  următoarele  localităţii: 
Baloteşti, Corbeanca,  Grădiştea şi Tunari,  în  vederea  aderării  acestora  la  ,, ADIA –
Ilfov ’’.

Art.  II -  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. III - 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. IV - 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.  V -   Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  30/2008 se modifică   şi 
completează corespunzător.

Art.VI - 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  ……… 2010



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Tratatul  de  Aderare  la  Uniunea  Europeană,  România  şi-a  asumat  obligaţii  care 

implică investiţii  importante în  infrastructura aferentă  serviciilor  de alimentare  cu apă şi  de 

canalizare (denumite în cele ce urmează „Serviciile”), până în 2015 pentru un număr de 263 de 

aglomerări urbane cu un număr de locuitori-echivalenţi mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 

2.346 aglomerări urbane cu un număr de locuitori-echivalenţi cuprins între 2.000 şi 10.000.

Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, rezultă cu 

claritate  că,  pentru  buna  funcţionare  a  Serviciilor  şi  pentru  ca  Serviciile  să  îndeplinească 

condiţiile  de  funcţionare  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare  şi  de  angajamentele  asumate  de 

România  în  procesul  de  aderare  la  Uniunea  Europeană,  sunt  necesare  investiţii  financiare 

importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod 

considerabil capacităţile financiare ale acestora.

Prin promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată într-o abordare regională 

,  se  urmăreşte maximizarea şi   eficienţa  costurilor   prin realizarea de economii  la  scară,  în 

scopul  de  a  optimiza  costurile  de  investiţii  globale  şi  cele  de  operare  induse  de  asemenea 

investiţii.  Pentru a realiza acest  lucru ,  comunităţile  din arii  geografice  clar  definite  au fost 

grupate de către consultantul TAHAL angajat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în 

aglomerări de peste 2000 locuitori-echivalenţi fiecare vor beneficia de un program de investiţii 

comun pentru dezvoltarea sectorului de apă, apă uzată şi epurare.

Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor din 

aquis-ul privind protecţia mediului în sectorul de apă şi apă uzată.

Din  punct  de  vedere  instituţional,  regionalizarea  se  realizează  prin  reorganizarea 

serviciilor  publice  existente  deţinute  de  unităţile  administrativ  teritoriale  şi  are  la  bază  trei 

elemente instituţionale cheie:

- Asociaţia de Dezvoltară Intercomunitară ( ADIA-Ilfov)



- Compania de Operare ( S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.)

- Contractul  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciilor  semnat  între  Consiliul  Judeţean  Ilfov, 

Consiliile Locale şi ADIA-Ilfov pe de o parte şi S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. pe de alta parte.

Pentru  îndeplinirea  cerinţelor  la  nivelul  alimentării  cu  apă  şi  canalizare,  la  nivelul 

judeţului Ilfov  este necesar asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu oraşele/comunele din judeţ.

În scopul  îndeplinirii  angajamentelor  asumate de  ţara  noastră  în cadrul  procesului  de 

integrare în Uniunea Europeană, satisfacerii cerinţelor locuitorilor judeţului privind furnizarea 

apei potabile şi serviciului de canalizare a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară 

Apă “ADIA-Ilfov” prin Actul Constitutiv nr. 1 din data de,  având ca membrii asociaţi Consiliul 

Judeţean Ilfov, oraşul Bragadiru, oraşul Pantelimon, comuna Brăneşti, comuna Cernica, comuna 

Cornetu, comuna Ciorogîrla, comuna Domneşti şi comuna Dobroeşti.

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de dezvoltare intercomunitară  este structura 

de cooperare cu personalitate juridică înfiinţată, în condiţiile legii, de autorităţile administrativ-

teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau pentru 

furnizarea în comun a unor servicii publice.

Având în vedere 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Baloteşti nr. 37 din data de 26.07.2010, 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Corbeanca nr. 38 din data de 29.09.2010,

Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădiştea nr. 14 din data de 02.09.2010 şi 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Tunari nr. 47 din data de 28.07.2010,

prin care autorităţile deliberative ale acestor localităţi îşi manifestă intenţia de aderare la 

Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ADIA-Ilfov”  şi  prevederile  art.  13  din  Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA-Ilfov”, 

am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi adoptare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

     

  PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



                                              

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2010

RAPORT
       

  Prin Hotărârea  Consiliului  Judeţean nr. 30/2008, Consiliul Judetean Ilfov 

a infiinţat Asociaţia  de dezvoltare Intercomunitară Apa ADIA-Ilfov  alături de 8 

localităţi  din  judeţul  Ilfov  (Bragadiru,  Pantelimon,  Brăneşti,  Cernica,  Cornetu, 

Ciorogarla, Dobroeşti şi Domneşti).

Asociaţia a fost constituită în scopul realizării proiectului „Reabilitarea  şi 

modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apa  şi  canalizare  din  judetul  Ilfov”, 

ţinând cont de prevederile Axei prioritare 1 a POS Mediu, şi în conformitate cu 

prevederile  Legii  215/2001  a  administratiei  publice  locale,  republicată  cu 

modificarile şi completările ulterioare si a OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii ,cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate  cu  prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 

au fost  redactate Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei  cu obiect de activitate 

serviciile de utilităti publice.

Prin Referatul  ADIA- Ilfov nr. 87/14.10.2010  se  arată  că  după contituirea 

Asociaţiei,  mai  multe  localităţi  din  judetul  Ilfov  şi-au  exprimat  voinţa  de  a  se 

asocia în ADIA-Ilfov, şi de a fi operate de Operatorul Regional S.C. APA-CANAL 

ILFOV S.A.

Astfel localitatile Balotesti, Corbeanca, Gradistea şi Tunari au dat Hotărâri 

de Consiliu Local in acest scop după cum urmează:

Hotărârea Consiliului Local al comunei Baloteşti nr. 37 din data de 26.07.2010, 



Hotărârea Consiliului Local al comunei Corbeanca nr. 38 din data de 29.09.2010,

Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădiştea nr. 14 din data de 02.09.2010 şi 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Tunari nr. 47 din data de 28.07.2010,

        Ca urmare  a acestui  fapt  pentru asocierea la  ADIA-ILFOV a unor noi 

membrii este necesar ca membrii existenti sa aprobe la randul lor prin Hotarari de 

Consiliu Judetean, respectiv Local aderarea noilor localitati.

         Faţă de  cele  precizate s-a iniţiat  proiectul de hotărâre  pe care îl supunem 

spre  dezbatere  şi aprobare.

            DIRECŢIA  JURIDICĂ  ŞI                        DIRECŢIA  ECONOMICĂ
      ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

       Director  executiv,                                          Director  executiv    
           Irina Suliman                                              Bogdan  Costea
 

                                                                                                               
                                                                                               Compartiment  Integrare  Europeană
                                                                                    şi Reformă
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