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PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal 
Constanta

Primarul comunei Suditi, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-Adresa ADI Apa-Canal Constanta  nr. 268  din data de 1.11.2012 prin care se propune aprobarea aderarii orasului 

Predeal la ADI Apa Canal Constanta;
-Raportul viceprimarului comunei Suditi,inregistrat la nr. 3112 din 2.11.2012;
-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 art. 6 alin.(9) din legea nr. 522003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Prevederile  HG nr.  855/2008 pentru aprobarea actului  constitutiv-cadru si  statutului-cadru ale  asociatiilor  de 

dezvoltare intercomunitara de utilitati publice;
-Actul constitutiv si Statutul ADI „Apa-Canal” Constanta;
În temeiul art. 44-45 din OG nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliilor 

locale,propun prezentul 

PROIECT DE HOTARARE

Art.1.-Aprobarea aderarii Orasului Predeal judetul Prahova  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-
Canal” Constanta si  imputernicirea –lui Vlante Emil Panait,  primarul comunei Suditi,  sa semneze Actul Aditional la  
Statutul  ADI  „Apa-Canal”  Constanta,incheiat  ca  urmare  a  aderarii  unitatii  administrativ  teritoriale  de  mai  sus  la 
Asociatie,in numele si pe seama comunei Suditi si a Consiliului local Suditi.

Art.  2. Imputernirea  primarului  comunei,    reprezentantul  Consiliului  Local  Suditi  in  Adunarea  Generala  a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta sa voteze in favoarea aprobarii aderarii  orasului Predeal 
judetul Prahova   la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

Art. 3. Prezentul proiect de   hotarare se afiseaza  in locuri publice, se publica pe site-linstitutiei,se comunica de 
indata consilierilor care pot formula si depune amendamente,compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei ,dupa 
care va fi inscris pe ordinea de zi in vederea analizei si aprobarii de catre Consiliul local. 

   INITIATOR, PRIMARUL COMUNEI,
              SINCAN VASILE

                                Avizat pentru legalitate,
                    SECRETARUL COMUNEI,VASILE IOANA Suditi
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