
 

 

ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

   HOTARARE 

privind aprobarea retragerii comunelor Slobozia  si Herasti  din Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere: 

-adresele  nr. 84/18.03.2019 si 86/18.03.2019 emise de catre Asociatia de Dezvoltare  

Intercomunitara „Iluminat Public Eficient” ; 

-Hotararea nr 10/28.02.2019 a Consiliului Local  al comunei Herasti si Hotararea nr. 

9/28.02.2019 a Consiliului Local al comunei Slobozia ; 

- expunerea   de motive a  primarului comunei Gaujani, nr. 1674/16.04.2019 

- referatul nr. 1673/16.04.2019intocmit 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; 

- 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; 

-Hotararea nr.29/25.08.2010 adoptata de Consiliul Local Gaujani  prin care s-a aprobat  

aderarea comunei Gaujani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ”ILUMINAT 

PUBLIC EFICIENT” 

- In conformitate cu dispozitiile art. 12, alin.(1) si (2), art.16, alin.(1), lit.j, art.20, alin.(3) si 

art.21, alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT 

PUBLIC EFICIENT”; 



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 retragerea comunelor Slobozia si Herasti din Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” 

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

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC 

EFICIENT”, pentru a vota in cadrul Adunarii in sensul celor mentionate la art.1 si a 

semna actele aditionale la Statutul si Actul constitutiv al Asociatiei. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” si comunelor Slobozia si Herasti . 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Dragomir Costel 

                                                                                                CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL COMUNEI, 

                                                                                           GRAMA IOANA DOINA  

GAUJANI,22.04.2019 

Nr.____ 

 




