
ROMÂNIA        
JUDEŢUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV      
 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea aderarii comunelor Puchenii Mari, Gorgota si Tinosu, judetul 

Prahova  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta 
 

Consiliul Local Ostrov, întrunit în şedinţă ordinara  la data de 27.03.2014 
 
Având în vedere: 

• Adresa nr.131/20.03.2014   a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ 
Apa Canal Constanta 

• Expunerea de motive al Primarului  - domnul Dragomir Niculae la Proiectul 
de hotarare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 100/30.10.2008 privind aprobarea participarii 
comunei Ostrov  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal 
Constanţa; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si ale 
Hotararii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si 
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati 
publice; 

• Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-
Canal Constanţa;  

 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicate, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.(1) Se aproba aderarea  comunelor Puchenii Mari, Gorgota si Tinosu, judetul 
Prahova, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta   

(2) Se imputerniceste dl. Niculae Dragomir  primarul comunei Ostrov , 
cetăţean român, născut la data de 09.04.1957 in loc. Girlita, jud. Constanta, domiciliat 
în loc. Ostrov, str.Almalaului nr. 12 , jud.Constanta  posesor al B.I. / C.I. seria KT 
nr.699037, eliberată de SPCLEP BANEASA  la data de 17.03.2008 , sa semneze in 
numele si pe seama comunei OSTROV si a Consiliului Local Ostrov  Actele  
Aditionale  la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal 
Constanţa,ce se vor  incheia ca urmare a aderarii unitatilor  administrativ-teritoriale 
de mai sus la Asociatie. 



 
Art. 2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Ostrov in Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanţa să voteze 
în favoarea aprobarii aderarii comunelor Puchenii Mari, Gorgota si Tinosu, judetul 
Prahova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanţa.  
 
Art. 3. Primarul, persoanele imputernicite in acest sens si direcţiile de specialitate din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ostrov vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, din totalul de 15 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri, in functie 

 
 

OSTROV     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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