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H O T Ă R Î R E 

privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”

Primarul comunei Suditi, judetul Ialomita,
Avînd in vedere:
-Adresele nr. 278/29.11.2013 , nr.12/15.01.2014 a  ADI Apă-Canal Constanța  prin care

propune aprobarea aderarii la asociație a unor unități administrativ teritoriale;
-Raportul viceprimarului comunei Suditi,inregistrat la nr.261  din 21.01.2014;
-Prevederile  Hotararii  Consiliului  local  nr.  38  din  29.12.2010  privind  aprobarea

participarii comunei Suditi la ADI Apa-Canal Constanta;
-Prevederile legii  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
-Prevederile legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
-Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru si Statutului-

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice;
-Actul constitutiv si Statutul ADI „Apa-Canal” Constanta;
În temeiul art. 36 alin. (1) lit. d , alin.(7),art. 45 și art. 115 lit.b din legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală,republicată,cu modificările ulterioare,adoptă prezenta 

H O T ĂR Î R E
Art.1.-Aprobă  aderarea  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Apă-Canal”

Constanța și imputernicirea d-lui Şincan Vasile, primarul comunei Suditi, să semneze, numele si
pe seama comunei Suditi si a Consiliului local, Actul Adițional la Statutul ADI „Apă-Canal”
Constanta,incheiat ca urmare a aderării la Asociatie a următoarelor localități:
1.-  com.Săcele  jud.Constanța,2.-  com.Moldoveni  jud.Ialomița,3.-  com.Cocorăștii  Colț  județul
Prahova,4.-com. Mănești ludețul Prahova, și 5.-com. Cornești județul Dîmbovița.

Art. 2. Se împuternicește  primarul comunei,dl. Șincan Vasile, reprezentantul Consiliului
Local Suditi in Adunarea Generală a ADI Apă-Canal Constanța, să voteze in favoarea aprobării
aderarii localităților de mai sus   la  Asociatia de Dezvoltare Intercom. Apă – Canal Constanta. 

Art. 3. Prezenta  hotărîre ,adoptată cu respectarea art. 45 din legea nr. 215/2001,se 
comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității, ADI Apă Canal Constanța,primarului 
comunei pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate  și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare  pe site-l institutiei,wwwprimariasuditi.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VLAD GHEORGHE

                                Contrasemnează,
                    SECRETARUL COMUNEI,VASILE IOANA

Adoptată la  Suditi,
Astăzi,31.01.2014
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