ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
HOTARARE
privind mandatarea domnului Marcu Dumitru sa reprezinte comuna
Gaujani la ADI “Sanatate asigurata prin apa curata”in Adunarea Generala
pentru a vota in cadrul proiectului privind aprobarea iesirii din aceasta asociatie
a comunei Bucșani, judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
-Hotararea nr 24/09.08.2019 a Consiliului Local Bucșani privind retragerea din
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin apa curata”;
- referatul de aprobare al
primarului comunei Gaujani, - raportul
compartimentului de specialitate intocmit de secretarul comunei Gaujani nr
-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;
-Hotararea nr.33/29.07.2013 adoptata de Consiliul Local Gaujani prin care s-a
aprobat aderarea comunei Gaujani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
”SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA”
-Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr 241/2006
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
-HGR nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutuluicadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de
utilitati publice;
prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare
-art. 8 ,alin (3) lit c) si art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitate publica ;
- prevederile art. 89, art 129 alin 2, lit e coroborat cu alin 9 lit c din Codul
Administrativ aprobat prin OUG nr 57/2019
In temeiul art. 139, alin 1, art. 196, alin.1, lit.a, din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr 57/2019

HOTARASTE:
Art.1.-Se acorda mandat special domnului MARCU DUMITRU avand functia
de Primar al comunei Gaujani, judetul Giurgiu, ca reprezentant al comunei Gaujani in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sanatate asigurata prin
apa curata ”, cetatean roman , nascut la data 01.02.1952, domiciliat in comuna Gaujani,
sat Gaujani, str. Soseaua Giurgiului, nr. 54, posesor al CI seria GG, nr. 408885 , sa
aprobe in numele si pe seama Consiliului Local al comunei Gaujani, iesirea comunei
Bucșani, judetul Giurgiu din ADI “Sanatate asigurata prin apa curata”si de a semna
actele aditionale la Statutul si Actul Constitutiv ale Asociatiei.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – Judetul
Giurgiu, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sanatate asigurata prin apa curata”
si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul oficial
www.primariagaujani.ro, prin grija secretarului comunei Gaujani.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Moldoveanu Lucica Mihaela
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