
ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

  

HOTĂRÂREA NR. 27 / 27.11.2012  

Privind  aprobarea aderarii orasului Predeal  in cadrul  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “  Apa Canal  “ Constanta  in  care comuna  Adamclisi  

este membru asociat 

 

Consiliul Local  al comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit în şedinţă 
ordinara legal  constituita in   data de   27 noiembrie 2012; 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 
primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta  cu privire la aprobarea aderarii 
orasului Predeal in cadrul Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa Canal 
’’ Constanta in care comuna Adamclisi este membru asociat; 

• Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 
• Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ’’ Constanta 

inregistrata sub nr. 4590 / 2012 la Primaria comunei Adamclisi; 
• Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei ,  gospodarire comunala; 

• Prevederile art. 13 din  Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – 
Canal ’’  Constanta; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ; 

• Prevederile Legii nr. 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apa si 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – 
Canal ’’  Constanta; 

• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
• În temeiul art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c) , precum şi art. 45 al. (3), art. 

115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

HOTĂRĂŞTE 

  Art. 1 - Se aprobă  aderarea orasului Predeal , judetul Brasov, prin Consiliul Local 
Predeal la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta , persoana 
juridica de drept roman, infiintata conform dispozitiilor Legii nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
conform hotararii Consiliului Local respectiv .  

 Art. 2 - Se împuterniceşte  domnul Burcea Anton Tudorel ,primar al comunei Adamclisi  
in calitate de  reprezentant al  Consiliului Local  al comunei Adamclisi in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta sa voteze in 
favoarea aprobarii aderarii orasului Predeal la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa – Canal Constanta. 

Art. 3 -  Se împuterniceşte Dl. Burcea Anton Tudorel , primar al comunei  Adamclisi 
, cetăţean român, născut(ă) la data de  29.06.1959  in Orasul Videle, judetul Teleorman, 
domiciliat  în  comuna Adamclisi, localitatea Adamclisi, str. Romana, nr. 8, judetul 
Constanta, posesor al C.I. seria  KT, nr.  470268, eliberat(ă) de  Politia Baneasa la data de  
22.11.2004, să semneze în numele şi pe seama  comunei Adamclisi si a Consiliului Local 
Adamclisi Actul Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – 
Canal Constanta, incheiat ca urmare a aderarii unitatii administrativ – teritoriale de mai 
sus la Asociatie. 

Art. 4–  Primarul comunei Adamclisi si directiile  de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al  Consiliului  Local Adamclisi  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 Art. 5– Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10  voturi pentru, 1  impotriva, ______ 
abtineri  din totalul de  11  consilieri prezenti  din cei 11 consilieri in functie. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              
               CONTRASEMNEAZĂ  
 CONSILIER       
                                                                                                                                  SECRETAR  
                                                                                                                                  SIBEL SERIF                                                                                                       



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii orasului Predeal  in cadrul  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “  Apa Canal  “ Constanta  in  care comuna  
Adamclisi  este membru asociat 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta propune prin acest proiect  aprobarea aderarii orasului Predeal  in cadrul  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “  Apa Canal  “ Constanta  in  care comuna  
Adamclisi  este membru asociat; 
  
Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ’’ Constanta 

inregistrata sub nr. 4590 / 2012 la Primaria comunei Adamclisi; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei ,  gospodarire comunala; 

- Prevederile art. 13 din  Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – 
Canal ’’  Constanta; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice ; 

- Prevederile Legii nr. 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apa si 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal 
’’  Constanta; 

- Principalul obiectiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal 
Constanta’’ este crearea unei companii performante  in sectorul de apa, care sa poata 
accesa si implementa proiecte cu finantare europeana, precum si preluarea  unor 
sisteme de alimantare cu apa si canalizare din localitatile in care nu exista un operator 
capabil sa furnizeze servicii la standarde europene; 

- Accesarea fondurilor europene  pentru investitiile in sectorul de apa reprezinta un 
element cheie  pentru trecerea de la un numar mare de furnizori de servicii de o 
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calitate scazuta la un numar limitat de operatori puternici, capabili sa furnizeze 
servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de 
investitii si dezvoltarea  ulterioara a sistemelor de apa. 

- Reteaua de alimentare cu apa si canalizare  a orasului Predeal este relative noua si nu 
necesita investitii majore din partea S.C. RAJA S.A.  Constanta; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA ADERARII 
ORASULUI PREDEAL  IN CADRUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA ,, APA – CANAL’’ CONSTANTA IN CARE COMUNA 
ADAMCLISI  ESTE MEMBRU ASOCIAT . 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. e) , art. 36, alin. (7), lit. c) si art. 115, alin. 
(1), lit. b) coroborat cu art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Fata de cele aratate, supun atentiei dvs.  proiectul de hotarare avand ca obiectiv 
privind APROBAREA ADERARII ORASULUI PREDEAL  IN CADRUL 
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,, APA – CANAL’’ 
CONSTANTA IN CARE COMUNA ADAMCLISI  ESTE MEMBRU ASOCIAT. 

 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 



 
 
ROMANIA                                                                                  SE APROBA 
JUDETUL CONSTANTA                                                              PRIMAR 
COMUNA ADAMCLISI                                                   BURCEA ANTON TUDOREL 
SECRETAR 
 
 

REFERAT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERARII ORASULUI  

PREDEAL, JUDETUL BRASOV LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA  ,, APA – CANAL  CONSTANTA’’ 

 
 
 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doua sau mai multe unitati 
administrativ – teritoriale au dreptul ca, in limitele competentelor  autoritatilor  lor 
deliberative si executive, sa coopereze  si sa se asocieze, in conditiile legii, formand  
asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de drept privat si de 
utilitate publica. 

Asociatiile de dezvoltare  intercomunitara se constituie in conditiile legii, in 
scopul realizarii  in comun a unor proiecte  de dezvoltare de interes  zonal sau regional 
ori al furnizarii in comun a unor servicii publice. 

Tinand cont de intentiile de aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, 
Apa – Canal Constanta’’ exprimate de orasul Predeal prin Hotararea Consiliului Local 
Predeal nr. 134 / 26.10.2012 privind aprobarea participarii orasului Predeal in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa si de canalizare ,, Apa – Canal Constanta’’. 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale Legii nr. 241 / 2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, ale Actului constitutiv  si ale Statutului  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal Constanta’’. 

Consideram ca proiectul  de hotarare  privind aprobarea aderarii  orasului Predeal 
, judetul Brasov  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal Constanta’’ 
se incadreaza in prevederile  legale in vigoare, motiv pentru care propunem adoptarea 
acestuia in forma prezentata. 

 
 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 


