
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ROATA DE JOS 

CIF 5123608 

 

HOTARAREA  NR. 20 / 28.05.2020 

Privind aprobarea retragerii comunei Clejani  din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

 “Iluminat public eficient” 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos nr. 154/1904/11.05.2020;  

-Raportul  de specialitate nr. 155/1905/11.05.2020 întocmit de dna. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Adresa nr. 2127/29.04.2020 înaintată de catre Primăria Comunei Clejani;  

-Hotararea Consiliului Local al Comunei Clejani  nr. 21/26.03.2020, pivind retragerea din A.D.I. “ Iluminat public 

eficient”; 

-Prevederile art. 8, alin. (3) si art. 10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-Prevederile art. 12 din Hotararea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului 

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-Prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la Hotararea de Guvern nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 

activitate serviciile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 12, alin. (1) si alin. (2), art. 16, alin. (1), lit. “j” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “Iluminat public eficient”;  

-Prevederile Ordonantei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

judetul Giurgiu numerele: 531/2211/28.10.2019, 532/2212/28.10.2019 si 533/2213/28.10.2019.  

-  Prevederile  art. 139,  alin. 3, lit. “d” si ,, f”, art. 129, alin. (2), lit. “d” și “e” si art 140 , alin .(1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , Consiliul Local  

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ , Consiliul Local adopta urmatoarea,  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aproba retragerea comunei CLEJANI , Județul Giurgiu, din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Iluminat public eficient”.  

 Art. 2. Se împuternicește dl. GHIDĂNAC MARIN, primar al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

domiciliată în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei și compartimentul Relații cu 

Publicul și Rețeaua Electronică a Comunității Locale, instituțiilor și persoanelor interesate, precum și Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Iluminat public eficient” și comunei Clejani, județul Giurgiu.   

 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza pentru legalitate :Secretar General u.a.t 

 Popa Dănuț Nicolae                Alexandrescu Camelia Constanta         

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri”, 

exprimate în unanimitate de consilierii locali prezenti la sedință,, din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 


