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H O T Ă R Â R E A   NR.6 
aprobarea  aderarii unor unitati administrativ teritoriale  la  Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara „Apa 

- Canal” Constanta 
 

 Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2014, 

 Având în vedere: 
- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei comunei Crucea; 
- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 
-   Hotararea Consiliului local nr.62/17.11.2008 privind aprobarea participarii comunei Crucea la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta; 
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale 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 al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 
de utilitati publice; 

-  Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 
-   Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) ,alin.(6) lit.a), pct.14 precum si art.45 alin.(3) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
 
             H O T A R A S T E:  
        Art.1. Se aproba aderarea localitatilor Cocorosti Colt si Manesti  din judetul Prahova , Sacele din 
Judetul Constanta,  Moldoveni din judetul Ialomita  si Cornesti din judetul Dambovita la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ” Apa-Canal Constanta” . 
        Art.2.  Se imputerniceste dl. Gheorghe Frigioi, primarul comunei Crucea, cetatean roman, nascut la 
data de 18 iulie 1954, in loc.Rahmanu, jud.Tulcea, domiciliat in loc.Crucea, Soseaua Constantei , nr.45, 
jud. Constanta, posesor al C.I. seria KT nr.704465, eliberata de SPCLEP Hirsova,  la data de 09.04.2008, 
reprezentantul Consiliului local Crucea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa-Canal Constanta sa voteze in favoarea aprobarii aderarii localitatilor mentionate in art.1  la Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara ”Apa - Canal Constanta”. 
 Art.3.Se imputerniceste dl. Gheorghe Frigioi, primarul comunei Crucea, sa semneze in numele si 
pe seama Comunei Crucea si a Consiliului Local Crucea, Actul aditional la Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara”  Apa - Canal Constanta”, ce se va incheia ca urmare a aderarii la Asociatie a  
unitatilor administrativ teritoriale mai sus mentionate 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetul Constanta, 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”  Apa - Canal Constanta si primarului comunei Crucea. 
                Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ abtineri. 
Crucea, 31. 01.2014                                                 
 
              Presedinte de sedinta,                                                                            Contrasemneaza,                                                                                     
                  Florentina MARIN                                                                                SECRETAR, 
                                                                                                                                 Reveicuta Gurgu 

 
 
 


