
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

HOTARARE 

privind aprobarea aderarii Comunei Gaujani, judetul Giurgiu la  Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud 

 CONSILIUL LOCAL GAUJANI, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere: 

- expunerea   de motive a  primarului comunei Gaujani, nr. 911/21.02.2019; 

- referatul nr. 410/21.02.2019 intocmit de secretarul  comunei Gaujani; 

 -raportul comisiei  economice, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana,  

amenajarea teritoriului, urbanism, investitii; 

-raportul comisiei juridice  si de aparare a ordinii  publice; 

-raportul comisiei pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie  sociala; 

- HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 

publice; 

-Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

- HG nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice; 

-Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud; 

-Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud; 

Tinand cont de prevederile art.63,  alin 2, lit f,  din Regulamentul de organizare si 

functionare al Consiliului Local al Comunei Gaujani , anexa la HCL nr 7/27.07.2016, 

In temeiul prevederilor art.11, art.36, alin.(2), lit.e) si ale art..115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

                                                                   HOTARASTE: 



Art.1 Se aproba aderarea Comunei Gaujani, judetul Giurgiu la  Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud . 

Art.2 Se mandateaza domnul Marcu Dumitru, reprezentantul comunei Gaujani in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud   pentru a 

semna actele aditionale la Statutul si Actul constitutiv al Asociatiei. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica: 

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

-Primarului Comunei Gaujani 

-Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariagaujani.ro 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

DRAGOMIR COSTEL 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL COMUNEI, 

                                                                                           GRAMA IOANA DOINA  

GAUJANI, 27.02.2019 
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HCL a fost adoptata cu votul a  10 consilieri “pentru” , a .......consilieri “contra” si a .........consilieri 

“abtineri 

 

 

http://www.primariagaujani.ro/



