
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilită i publiceț  

pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL  ILFOV”, 

în vederea implementării proiectului 

“Sistem de management integrat al de eurilor în jude ul Ilfov”ș ț

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere :

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

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

- Raportul  de  avizare  a  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 
economice a Consiliului Judeţean Ilfov;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,  lucrări 
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 
integrare europeană; 

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului; 
- Hotărârile Consiliilor Locale în cauză anexate la prezenta hotărâre.



În baza HG 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice.

Prevederile  Legii  nr.51/2006,  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

TRATATUL DE ADERARE România-Uniunea Europeană, 25 aprilie 2005.
Directiva  2008/98/CE a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  19.10.2008, 

privind de eurile.ș
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificări şi 

completări ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 11-14, 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;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă  asocierea judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov cu 
unită ile  administrativ  teritoriale  din  jude ul  Ilfov  prin  consiliile  locale  ce  suntț ț  
prevăzute  în  Anexa  1  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  în  cadrul 
Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilităţi  publice  pentru  serviciul  de 
salubrizare  „ECOSAL ILFOV”,  persoană  juridică  de  drept  privat  cu  statut  de 
utilitate publică.

Art.2  Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară   de  utilităţi  publice  pentru  serviciul  de  salubrizare  „ECOSAL 
ILFOV”, în forma prevăzută în Anexele  nr.  2 şi  nr.  3 care fac parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre.  

Art.3  Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov la patrimoniul iniţial al 
Asociaţiei de  Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilităţi  publice  pentru  serviciul  de 
salubrizare „ECOSAL  ILFOV”, cu o contribuţie în numerar în valoare de 250.000 lei 
şi plata unei cotizaţii anuale în valoare de 250.000 lei.

Art. 4 Se aprobă sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciul de salubrizare „ECOSAL  ILFOV” în România, Bucureşti, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sectorul 1.



Art. 5 Se împuterniceşte dl. Marian Petrache, Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Ilfov,  cetăţean  român,  născut  la  data  de  .................  în  ..........................,  judeţul 
......................,  domiciliat în ..............................., posesor al C.I. seria ....  nr. .............., 
eliberat  ...................,  la  data  de  ......................,  să  semneze  în  numele  şi  pe  seama 
Consiliului  Judeţean  Ilfov,  Actul  Constitutiv  şi  Statutul  Asociaţiei  de  Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „ECOSAL  ILFOV”, 
anexate la prezenta hotărâre.

Art.6  Se împuterniceşte dna tefan Nicoleta, care se identifică cu C.I. seria RR,Ș  
nr.  420274,  având  CNP  2810717521694,  domiciliată  în  Bucure ti,  sector  5,  str.ș  
Vigoniei,  nr.  2,  bl.  8,  sc.  1,  etaj  4,  ap.  19,  cu funcţia  de consilier  juridic,  în  cadrul 
Direc iei juridice administra ie publică locală, Consiliul Jude ean Ilfov, să îndeplineascăț ț ț  
procedurile  prevăzute  de  lege  pentru  înregistrarea  Asociaţiei  de  Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „ECOSAL  ILFOV” 
la  Registrul  Asociaţiilor  şi  Fundaţiilor,  de  pe  lângă  grefa  judecătoriei  sectorului  1, 
Bucureşti.

          Art.7 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr...................

Din ..............................



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere angajamentele pe care  România şi le-a asumat prin Tratatul de 

Aderare  la  Uniunea  Europeană  şi  prevederile  directivelor  CE,  regulamentele 

Parlamentului European şi ale Consiliului Europei cu privire la protecţia mediului, dar 

mai  ales  ţinând  cont  că  politicile  UE  din  domeniul  managementului  deşeurilor 

evidenţiază  importanţa  unei  abordări  integrate  în gestionarea  deşeurilor,  care  include 

construcţia  facilităţilor  de eliminare a  deşeurilor  împreună cu măsuri  de prevenire  a 

producerii deşeurilor şi reciclarea lor, s-a încheiat între Ministerul Mediului şi consorţiul 

de consultanţi EPEM S.A. Grecia /ISPE S.A. România  un  Contract de asistenţă tehnică 

cu  nr.  9088/EGU/09.11.2009  „Sprijin  pentru  AM  POS  Mediu  în  vederea  pregătirii 

portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”.

Beneficiarii intervenţiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autorităţile 

locale prin Consiliile Judeţene. 



Autorităţile locale din aria de acoperire a proiectului trebuie să se asocieze într-o 

Asociaţie  de  Dezvoltare  Intercomunitară (A.D.I.)  cu  scopul  realizării  proiectului 

integrat de gestionare a deşeurilor. După finalizarea proiectului de investiţii,  operarea 

facilităţilor de salubritate nou create se acordă prin licitaţie publică.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice 

locale,  cât  şi  a  H.G.  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv-cadru  şi  a 

statutului-cadru  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de 

activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  A.D.I.  este  structura  de  cooperare  cu 

personalitate  juridică,  având  ca  obiectiv  înfiinţarea,  organizarea,  reglementarea, 

finanţarea,  exploatarea,  monitorizarea  şi  gestionarea  în  comun  a  serviciilor  de 

utilităţi  publice pe  raza  de competenţă a  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre, 

precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 

regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestor servicii. 

Astfel se propune înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 

publice  pentru  serviciul  de  salubrizare  „ECOSAL   ILFOV” având  ca  obiect  de 

activitate principal  rezolvarea  unor  probleme  de  mediu  din  jude  în  condiţiile  deț  

sustenabilitate a operării facilităţilor nou create. 

Se propune ca sediul acestei asociaţii să fie în Bucureşti, str. Gheorghe Manu, nr. 

18, sector 1, existând în acest sens hotărâri ale consiliilor locale.

Contribuţia fiecărui asociat este reprezentată astfel: comunele 10.000 lei, oraşele 

20.000 lei, Consiliul Judeţean Ilfov 250.000 lei.

Asociaţia se constituie în scopul  realizării în comun a unor proiecte de investiţii 

publice de interes jude ean, inclusiv a Proiectului “Sistem de management integrat alț  

de eurilor în jude ul  Ilfov”. ș ț



Proiectul constă în realizarea de investiţii care să asigure un sistem integrat de 

gestionare  a  deşeurilor  în  judeţul  Ilfov,  investi ii  reprezentate  de  staţii  de  sortare  aț  

deşeurilor,  instalaţie  de  tratare  mecano-biologică,  instala ie  de  reciclare  de euri  dinț ș  

construc ii  i  demolări,  unită i  de  compostare  individuală,  dar  i  achizi ionarea  deț ș ț ș ț  

vehicule  de  transport  de euri,  containere  pentru  colectarea  de eurilor  reciclabile  iș ș ș  

pubele pentru de euri reziduale.ș

Părţile declară că scopul înfiinţării Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" reprezintă binele în 

comun al locuitorilor judeţului  Ilfov, pentru îmbunătăţirea serviciilor,  prin asigurarea 

calităţii  acestora  la  tarife  acceptabile  pentru  populaţie,  precum  şi  prin  dezvoltarea 

capacităţii de a atrage fonduri nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în 

servicii.

Scopul  Asociaţiei  este  promovarea  şi  reprezentarea  intereselor  unităţilor 

administrativ teritoriale membre, prin :

a) funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi 

publice aferente serviciilor publice comunitare a localităţilor membre din 

jude ul Ilfov;ț

b) realizarea şi  exploatarea instalaţiilor  de tratare  a  deşeurilor  (instalaţie  de 

tratare mecano-biologică, sta ii de compostare, etc);ț

c) realizarea  în  comun a  proiectelor  de  investiţii  publice  pentru  realizarea, 

reabilitarea,  modernizarea   şi  dezvoltarea  infrastructurii  tehnico-edilitare 

aferente serviciului public de salubrizare a judeţului Ilfov.

Interesul  comun ce  stă  la  baza  constituirii  Asociaţiei  este  interesul  general  al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea 

calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte 

limitele de suportabilitate ale populaţiei după principiul "poluatorul plăteşte", atingerea 



şi  respectarea  standardelor  europene  privind  protecţia  mediului,  precum şi  creşterea 

capacităţii  de  atragere  a  fondurilor  pentru  finanţarea  investiţiilor  necesare  în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare. 

Din punct de vedere instituţional, conform legislaţiei în vigoare, proiectul „Sistem 

de management integrat  al  deşeurilor în jude ul Ilfov” are aşadar ca obiect principalț  

rezolvarea unor probleme de mediu din jude  în condiţiile de sustenabilitate a operăriiț  

facilităţilor nou create(instala ie de tratare mecano-biologică, staţii de sortare, etc.). ț

Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                         VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA                                          Mihai BARBU



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Serviciul Pregătire, Implementare Proiecte

Nr. ……… din ………2012

RAPORT

Având în vedere angajamentele pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de 

Aderare  la  Uniunea  Europeană  şi  prevederile  directivelor  CE,  regulamentele 

Parlamentului European şi ale Consiliului Europei cu privire la protecţia mediului, dar 

mai  ales  ţinând  cont  că  politicile  UE  din  domeniul  managementului  deşeurilor 

evidenţiază  importanţa  unei  abordări  integrate  în gestionarea  deşeurilor,  care  include 

construcţia  facilităţilor  de eliminare a  deşeurilor  împreună cu măsuri  de prevenire  a 

producerii deşeurilor şi reciclarea lor, s-a încheiat între Ministerul Mediului şi consorţiul 

de consultanţi EPEM S.A .Grecia/ISPE  S.A. România un  Contract de asistenţă tehnică 

cu  nr.  9088/EGU/09.11.2009  „Sprijin  pentru  AM  POS  Mediu  în  vederea  pregătirii 

portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”.

Beneficiarii intervenţiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autorităţile 

locale prin Consiliile Judeţene. 



Autorităţile locale din aria de acoperire a proiectului trebuie să se asocieze într-o 

Asociaţie  de  Dezvoltare  Intercomunitară (A.D.)  cu  scopul  realizării  proiectului 

integrat de gestionare a deşeurilor. După finalizarea proiectului de investiţii,  operarea 

facilităţilor de salubritate nou create se acordă prin licitaţie publică.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice 

locale,  cât  şi  a  H.G.  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv-cadru  şi  a 

statutului-cadru  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de 

activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  ADI  este  structura  de  cooperare  cu 

personalitate  juridică,  având  ca  obiectiv  înfiinţarea,  organizarea,  reglementarea, 

finanţarea,  exploatarea,  monitorizarea  şi  gestionarea  în  comun  a  serviciilor  de 

utilităţi  publice pe  raza  de competenţă a  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre, 

precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 

regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestor servicii. 

Astfel se propune înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 

publice  pentru  serviciul  de  salubrizare  „ECOSAL   ILFOV” având  ca  obiect  de 

activitate principal rezolvarea unor probleme de mediu în jude ul Ilfov în condiţiile deț  

sustenabilitate a operării facilităţilor nou create. 

Se propune ca sediul acestei asociaţii să fie în Bucureşti, str. Gh. Manu, nr. 18, 

sector 1, existând în acest sens hotărâri ale consiliilor locale.

Contribuţia fiecărui asociat este reprezentată astfel: comunele 10.000 lei, oraşele 

20.000 lei, Consiliul Judeţean Ilfov 250.000 lei.

Asociaţia se constituie în scopul  realizarii în comun a unor proiecte de investiţii 

publice de interes jude ean, inclusiv a Proiectului “Sistem de management integrat alț  

deşeurilor în jude ul   Ilfov”.  ț Proiectul constă în realizarea de investiţii care să asigure 

un sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Ilfov. 



Părţile declară că scopul înfiinţării Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" reprezintă binele în 

comun al locuitorilor judeţului  Ilfov, pentru îmbunătăţirea serviciilor,  prin asigurarea 

calităţii  acestora  la  tarife  acceptabile  pentru  populaţie,  precum  şi  prin  dezvoltarea 

capacităţii de a atrage fonduri nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în 

servicii.

Scopul  Asociaţiei  este  promovarea  şi  reprezentarea  intereselor  unităţilor 

administrativ teritoriale membre, prin:

d) funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi 

publice  aferente  serviciilor  publice  comunitare  a  localităţilor  din  judeţul 

Ilfov;

e) realizarea şi  exploatarea instalaţiilor  de tratare  a  deşeurilor  (instalaţie  de 

tratare mecano-biologică, unită i de compostare individuală, etc.);ț

f) realizarea  în  comun a  proiectelor  de  investiţii  publice  pentru  realizarea, 

reabilitarea  modernizarea   şi  dezvoltarea  infrastructurii  tehnico-edilitare 

aferente serviciului public de salubrizare a judeţului Ilfov.

Interesul  comun ce  stă  la  baza  constituirii  Asociaţiei  este  interesul  general  al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea 

calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte 

limitele de suportabilitate ale populaţiei după principiul "poluatorul plăteşte", atingerea 

şi  respectarea  standardelor  europene  privind  protecţia  mediului,  precum şi  creşterea 

capacităţii  de  atragere  a  fondurilor  pentru  finanţarea  investiţiilor  necesare  în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare. 

Din punct de vedere instituţional, conform legisla iei în vigoare, proiectul „Sistemț  

de management integrat  al  deşeurilor în jude ul Ilfov” are aşadar ca obiect principalț  

rezolvarea unor probleme de mediu în jude ul  Ilfov în condiţiile  de sustenabilitate aț  



operării facilităţilor nou create(staţii de sortare, instalaţie de tratare mecano-bilologică, 

etc.). 

Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

            Director Executiv,                        Director Executiv,

            Ionel Florin NAE                                     Bogdan COSTEA

Serviciul Pregătire, Implementare Proiecte,

Mihaela RADU



ANEXA 1

ASOCIAŢII: 

1. Judeţul Ilfov – Consiliul Jude ean Ilfov prin preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Domnul Marianț  
PETRACHE prin Hotărârea  Consiliului Jude ean nr………./……………….ț

2. Oraşul Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru,  prin primarul oraşului Bragadiru Domnul Vasile 
CIMPOERU prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 64/05.10.2012

3. Oraşul  Buftea –  Consiliul  Local  Buftea,   prin  primarul  oraşului  Buftea,    Domnul  Gheorghe 
PISTOL prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 103/25.09.2012

4. Oraşul Chitila – Consiliul Local Chitila, prin primarul oraşului Chitila, Domnul Emilian OPREA 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/ 01.08.2012

5. Oraşul Măgurele – Consiliul Local Măgurele, prin primarul oraşului Măgurele, Domnul Dumitru 
RUSE prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/26.09.2012

6. Oraşul  Pantelimon –  Consiliul  Local  Pantelimon,  prin  primarul  oraşului  Pantelimon,  Domnul 
Marian IVAN prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/16.08.2012

7. Oraşul Voluntari  – Consiliul Local Voluntari,  prin Administrator public la Institu ia primaruluiț  
oraşului  Voluntari,  Domnul   Niculae  Constantin,  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr. 
30/14.08.2012

8. Comuna  Afumaţi –  Consiliul  Local  Afuma i,  prin  primarul  comunei  Afumaţi,  Domnulț  
Gabriel DUMĂNICĂ, prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 67/24.08.2012

9. Comuna Balote tiș  – Consiliul  Local Balote ti,  prin primarul comunei Balote ti,  Domnulș ș  
Cristian tefan PRETORIAN, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/09.08.2012Ș

10. Comuna  Berceni –  Consiliul  Local  Berceni,   prin  primarul  comunei  Berceni,  Domnul 
Marian GHENU prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 61/07.08.2012

11. Comuna Brăneşti – Consiliul  Local  Brăne ti,   prin  primarul  comunei  Brăneşti,  Domnulș  
Niculae CISMARU prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/27.09.2012

12. Comuna Cernica – Consiliul Local Cernica,  prin primarul comunei Cernica, Domnul Gelu 
APOSTOL prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/08.10.2012

13. Comuna Chiajna – Consiliul  Local  Chiajna,   prin primarul  comunei  Chiajna,  Domnul Domnul 
Mircea MINEA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/14.09.2012



14. Comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani,  prin primarul comunei Ciolpani, Domnul Bogdan 
Cristian CĂLIN, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/22.08.2012

15. Comuna Ciorogârla –  Consiliul  Local  Ciorogârla,   prin  primarul  comunei  Ciorogârla,  Domnul 
Victor NICULAE, prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/09.10.2012

16. Comuna Clinceni –  Consiliul  Local  Clinceni,  prin primarul  comunei  Clinceni,  Domnul  Adrian 
BUDEANU, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/07.08.2012

17. Comuna Cornetu – Consiliul  Local  Cornetu,  prin primarul  comunei  Cornetu,  Domnul  Adrian–
Eduard STOICA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/30.08.2012

18. Comuna Copăceni – Consiliul Local Copăceni,  prin primarul comunei Copăceni, Domnul Ionuț 
MARIN, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/14.08.2012

19. Comuna  Dărăşti-Ilfov –  Consiliul  Local  Dără ti-Ilfov,  prin  primarul  comunei  Dărăşti-Ilfov,ș  
Domnul Ştefan IANCU, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/28.09.2012

20. Comuna  Dascălu  –  Consiliul  Local  Dascălu,  prin  primarul  comunei  Dascălu,  Doamna  Doina 
MĂNĂILĂ, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/01.10.2012

21. Comuna Domneşti – Consiliul Local Domne ti, prin primarul comunei Domneşti, Domnul Ninelș  
Constantin BO CU, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/28.09.2012Ș

22. Comuna  Dragomireşti Vale  –  Consiliul  Local  Dragomire ti  Vale,  prin  primarul  comuneiș  
Dragomireşti Vale, Domnul  Gheorghe SOCOL, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/30.08.2012

23. Comuna  Găneasa –  Consiliul  Local  Găneasa,  prin  primarul  comunei  Găneasa,  Domnul  Tudor 
MARIN, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/05.10.2012

24. Comuna Glina  – Consiliul Local Glina, prin primarul comunei Glina, Domnul Marin MANOLE,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.08.2012

25. Comuna Grădiştea – Consiliul Local Grădi tea, prin primarul comunei Grădiştea, Domnul Mihailș  
TOMA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/10.09.2012

26. Comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu, prin primarul comunei Gruiu, Domnul Ion SAMOILĂ,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/10.09.2012



27. Comuna Jilava – Consiliul Local Jilava, prin primarul comunei Jilava, Domnul Adrian MLADIN,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/30.08.2012

28. Comuna Moara Vlăsiei – Consiliul Local Moara-Vlăsiei, prin primarul comunei Moara Vlăsiei, 
Domnul Andrei FILIP, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/31.08.2012

29. Comuna Nuci – Consiliul Local Nuci, prin primarul comunei Nuci, Domnul Georgel VASILE,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/03.09.2012

30. Comuna Periş – Consiliul Local Peri , prin primarul comunei Periş, Domnul Anghel ALBU,ș
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.08.2012

31. Comuna Petrăchioaia – Consiliul Local Petrăchioaia, prin primarul comunei Petrăchioaia, Domnul 
Mihai DOBRE, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/21.08.2012

32. Comuna  Snagov –  Consiliul  Local  Snagov,  prin  primarul  comunei  Snagov,  Domnul  Marian 
OANCEA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/23.08.2012

33. Comuna Tunari – Consiliul Local Tunari, prin primarul comunei Tunari, Domnul Grigore CO E,Ț
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/23.08.2012

34. Comuna Vidra – Consiliul Local Vidra, prin primarul comunei Vidra, Domnul Florin NICULAE,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/10.09.2012

35. Comuna 1 Decembrie – Consiliul Local 1 Decembrie, prin primarul comunei 1 Decembrie, Domnul 
Gheorghe PETRE  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/27.08.2012


