
HOTĂRÂRE NR. 48_ _
DIN DATA DE _28.08.2015  

Consiliul Local  al  comunei Clinceni, intrunit  in sedinta extraordinara  avand in 
vedere: 

 Proiectul de hotarare  initiat de catre dl. Adrian Budeanun –primarul comunei 
Clinceni 

 Hotararea Consilului Local Chiajna nr. 46/ 31.07.2015 privind retragerea comunei
Chiajna din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice
pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare „ ADIA – ILFOV”

 Expunerea de motive a Primarului comunei Clinceni
 Statutul si Actul Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa

„ ADIA ILFOV”
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu

modificarile si  completarile ulterioare.
 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare

republicata,
 Prevederile art. 27 ale Legii nr. 224/205 privind modificarea si completarea Legii

serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/ 2006.

 AVIZUL  Comisiilor de specialitate  nr. 1-3  ale  CLC

              In temeiul art 36 alin (2) lit d) si alin. (6) lit. A) pct. 14, precum si art. 45(3)
din Legea  nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale republicate 

HOTARASTE

ART. 1. – Se inlocuieste Anexa nr.2 a Hotararii Consiliului Local al  comunei Clinceni nr.
_54/2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
catre S.C. APA – CANAL ILFOV S.A. ( Actul Aditional nr. 2 Contractul de Delegare ), cu
Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Clinceni  nr. 54/2014
privind delegarea gestiunii de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA – CANAL
ILFOV S.A. raman neschimbate.

ART. 3. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local
al  comunei  Clinceni, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul ADIA ILFOV si S.C.
APA – CANAL ILFOV S.A, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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