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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotararii nr.29/25.08.2010 referitoare la asocierea comunei 

Găujani cu judeţul Giurgiu şi cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţ  în 

vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT 

PUBLIC EFICIENT”  

 

 

 

Consiliul Local Gaujani, 

Având în vedere: 

-adresa nr.57/03.08.2012 emisa de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” Judetul Giurgiu; 

-expunerea de motive nr.7280/20.08.2012 întocmită de primarul comunei Găujani; 

-raportul nr.7287/20.08.2012 întocmit de viceprimarul comunei Găujani; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.7332 şi nr.7333 din 23.08.2012; 

 -prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată; 

-prevederile art.11, alin.(1),  alin. (2), art.12, alin.(1), art.17, art.36, alin.(1), alin.(2), 

lit.e) şi alin.(7), lit.(a), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.f si art.115, alin.(1), lit.b, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.- Se aprobă modificarea articolului 5 al Hotararii nr.29/25.08.2010 

privind asocierea comunei Găujani cu judeţul Giurgiu şi cu unităţi administrativ-

teritoriale din judeţ  în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”, adoptata de Consiliul Local Gaujani, care va avea 

urmatorul cuprins: „Art.5.- Se desemnează domnul Marcu Dumitru-primar, ca 
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reprezentant al comunei Găujani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT .” 

          Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotararii nr.29/25.08.2010 privind asocierea 

comunei Găujani cu judeţul Giurgiu şi cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţ  în 

vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC 

EFICIENT”, adoptata de Consiliul Local Gaujani, raman neschimbate. 

Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul 

primariei si pe site-ul oficial www.primariagaujani.ro si la cunostinta institutiilor 

interesate, prin grija secretarului comunei Gaujani. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE ŞEDINŢĂ        SECRETAR 

 

 

SOARE MARIN      DUNĂRE AURICA  
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