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HOTARARE 

 privind aprobarea modificarii statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa – Canal Constanta conform prevederilor din H.G. nr. 

742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2si 4 la H.G. nr. 855 / 2008 
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice 

 
 
             Consiliul Local al comunei  Adamclisi, judetul Constanta  intrunit in sedinta 
extraordinara, legal constituita  in data de  31.03.2015 , in baza Dispozitiei primarului 
comunei  Adamclisi  nr. 87 / 27.03.2015; 
 Avand in vedere: 
- adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal’’ Constanta nr. 53 /  
26.02.2015 inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1119 / 05.03.2015 prin 

care se solicita aprobarea unor modificari  si completari la statutul asociatiei; 
- expunerea de motive a domnului  Burcea  Anton Tudorel, primarul comunei  

Adamclisi; 
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3   pentru culte, juridica si disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie 
publica locala prin care se propune admiterea  proiectului de hotarare in forma in 
care a fost redactat si prezentat; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei  Adamclisi, judetul Constanta; 
- prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, ale 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 H.G.  nr. 742 
din 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotararea 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; 

       In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 14, precum si 
art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 



HOTARASTE: 
 

 
 

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea: 
1. a  art. 13 din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 13 – Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu 

încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în 
preambulul statutului. Orice unitate administrative teritorială care devine membru al 
Asociaţiei accept în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea 
Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractual de delegare, ce va fi semnat de 
Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrative – teritoriale respective. Pentru a 
vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea 
general a Asociaţiei au nevoie de un mandate special, prealabil, din partea unităţilor 
administrative – teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local 
sau judeţean, după caz.” 

2. A art. 21 alin. (3) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“ Art. 21 alin. (3) – Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei 
adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a – f şi literele k 
– m şi art. 17 alin. 3 lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul 
asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima 
convocare, cvorumul nu este îndeplinit, adunarea general a Asociaţiei se 
convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile 
calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua 
convocare adunarea general a Asociaţiei este valabil întrunită indifferent de 
numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor 
asociaţilor prezenţi.” 

3. A art. 21 alin. (5) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (5) – Pentru a  fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei 
adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) se iau în 
prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii 
la oricare convocare.” 

4. A art. 21 alin. (6) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (6) – În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) – (5), dacă o 
hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu 
sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără 
votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în 
exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut cadru 
este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este 
membru al Asociaţiei.”   

5. A art. 21 alin. (7) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (7) – În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate 
participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, 
acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale, 
împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii 
administrative – teritoriale associate.” 



6. A art. 22 alin. (1) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 22 alin. (1) – Hotărârile adunării generale  a Asociaţiei luate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) – k) şi art. 17 alin. 3, lit. a), c), d) şi f) 
nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei 
decât în baza unui mandate special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a 
autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 
Art. 2.  Se imputerniceste domnul Rasit Beinur, viceprimarul comunei Adamclisi  
pentru a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de  Dezvoltare 
Intercomunitara Apa – Canal Constanta in situatia in care reprezentantul legal 
domnul Burcea  Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi nu poate participa . 
Art. 3: Secretarul comunei Adamclisi  va comunica prezenta hotarare Institutiei 

Prefectului Judetul Constanta pentru control si verificarea legalitatii, institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire. 
     Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, …………. voturi 
impotriva, ……………abtineri , dintr-un numar de 11 consilieri prezenti la sedinta din 
totalul de 11 consilieri in functie. 
 

 
ADAMCLISI – 31.03.2015 

NR.  15  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA: 

 

                 CONSILIER                                    Avizat conform articolului 117 

 litera „a” din L. 215/2001  

                                                                         SECRETAR: 

 

          SIBEL SERIF  
 



  

 

Comisia de specialitate nr. 3 pentru culte , juridical si de disciplina , apararea ordinii si 

linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala  

Proces verbal, 

Incheiat  astazi   31.03.2015  cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.3 

pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 

1. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea modificarii statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa – Canal Constanta conform prevederilor din H.G. nr. 742 / 2014 

privind modificarea anexelor nr. 2si 4 la H.G. nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 

cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice 

    Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 

Punctul nr.1 

Conform  proiectului de hotarare  initiat de catre domnul Burcea  Anton Tudorel  prin 

care se propune: 

- modificarea şi completarea: 

1. a  art. 13 din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 13 – Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui 

act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. 

Orice unitate administrative teritorială care devine membru al Asociaţiei accept în totalitate 

prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la 

contractual de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 

administrative – teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 

reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei au nevoie de un mandate special, 

prealabil, din partea unităţilor administrative – teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 

hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

2. A art. 21 alin. (3) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“ Art. 21 alin. (3) – Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate 

în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a – f şi literele k – m şi art. 17 

alin. 3 lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu 

majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare, cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea general a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu 



  

poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, 

iar la a doua convocare adunarea general a Asociaţiei este valabil întrunită indifferent de 

numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor 

prezenţi.” 

3. A art. 21 alin. (5) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (5) – Pentru a  fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate 

în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) se iau în prezenţa şi cu votul 

favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.” 

4. A art. 21 alin. (6) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (6) – În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) – (5), dacă o hotărâre a 

adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care 

aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al 

reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei 

prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut cadru este necesar votul favorabil 

al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.”   

5. A art. 21 alin. (7) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (7) – În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate 

participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta 

poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale, împuternicit 

în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrative – 

teritoriale associate.” 

6. A art. 22 alin. (1) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 22 alin. (1) – Hotărârile adunării generale  a Asociaţiei luate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) – k) şi art. 17 alin. 3, lit. a), c), d) şi f) nu pot 

fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei decât în baza unui 

mandate special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a 

asociatului al cărui reprezentant este.” 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

MEMBRII COMISIEI  

1. FLOCA IONUT; 

2. RASIT BEINUR; 

3. NEACSU FLOREA – IULIAN 



 

ROMANIA                                                                                                                                                

JUDETULCONSTANTA                                                                                                                                                  

COMUNA ADAMCLISI                                                                                                                                                              

PRIMARIA 

REFERAT 

privind aprobarea modificarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal 

Constanta conform prevederilor din H.G. nr. 742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2si 4 la 

H.G. nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice 

   

Subsemnata Serif Sibel, secretara comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  

      Avand in vedere: 

- adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal’’ Constanta nr. 53 /  26.02.2015 

inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1119 / 05.03.2015 prin care se solicita 

aprobarea unor modificari  si completari la statutul asociatiei; 

- prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, ale 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 H.G.  nr. 742 din 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 

4 la Hotararea 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; 

       In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 14, precum si art. 45, alin. (3) 

din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

PROPUN: 

Modificarea şi completarea: 

1. a  art. 13 din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 13 – Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act 

adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice 



unitate administrative teritorială care devine membru al Asociaţiei accept în totalitate prevederile 

prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractual de 

delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrative – teritoriale 

respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea 

general a Asociaţiei au nevoie de un mandate special, prealabil, din partea unităţilor administrative – 

teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

2. A art. 21 alin. (3) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“ Art. 21 alin. (3) – Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a – f şi literele k – m şi art. 17 alin. 3 lit. 

a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor 

asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare, cvorumul nu este îndeplinit, adunarea general a 

Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea 

general a Asociaţiei este valabil întrunită indifferent de numărul de membri prezenţi, iar 

hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.” 

3. A art. 21 alin. (5) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (5) – Pentru a  fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al 

tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.” 

4. A art. 21 alin. (6) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (6) – În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) – (5), dacă o hotărâre a 

adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin 

unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului 

acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. 

a) din prezentul statut cadru este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă 

acesta este membru al Asociaţiei.”   

5. A art. 21 alin. (7) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 21 alin. (7) – În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 

şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un 

alt reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a 

autorităţii deliberative a unităţii administrative – teritoriale associate.” 

6. A art. 22 alin. (1) din Statut care va avea următorul conţinut: 
“Art. 22 alin. (1) – Hotărârile adunării generale  a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j) – k) şi art. 17 alin. 3, lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de 

reprezentanţii asociaţilor în adunarea general a Asociaţiei decât în baza unui mandate special, 



acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 

reprezentant este.” 

 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

 

 

SECRETAR 

SERIF SIBEL 

 

 

 

 



 

 ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

 SECRETAR 

 

 

 

AVIZ  DE  LEGALITATE 

 

 

 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 

analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 

conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  

propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 

 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare PRIVIND  APROBAREA 

MODIFICARII SI COMPLETARII STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARA APA – CANAL CONSTANTA. 

  Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 

prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 14 , art. 115, alin. (1), lit. 

b) coroborat cu art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 



ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII  STATUTULUI  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA APA – CANAL CONSTANTA CONFORM PREVEDERILOR DIN HG NR. 742 / 

2014 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 SI 4  LA hg NR. 855 / 2008 PENTRU APROBAREA 

ACTULUI CONSTITUTIV – CADRU SI A STATUTULUI – CADRU ALE ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA CU OBIECT DE ACTIVITATE SERVICIILE DE UTILITATI PUBLICE. 

 

Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 

Avand in vedere: 

 - adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal’’ Constanta nr. 53 / 

26.02.2015 inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 1119 / 05.03.2015 prin care se 

solicita aprobarea unor modificari  si completari la statutul asociatiei; 

 - prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, ale 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 H.G.  nr. 742 din 2014 privind modificarea 

anexelor nr. 2 şi 4 la Hotararea 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; 

        In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 14, precum si art. 45, alin. (3) 

din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local  ADAMCLISI a 

proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA MODIFICARII  STATUTULUI  ASOCIATIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA – CANAL CONSTANTA CONFORM PREVEDERILOR DIN HG 

NR. 742 / 2014 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 SI 4  LA hg NR. 855 / 2008 PENTRU 

APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV – CADRU SI A STATUTULUI – CADRU ALE ASOCIATIILOR DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA CU OBIECT DE ACTIVITATE SERVICIILE DE UTILITATI PUBLICE. 



 

In baza dispozitiilor   art.  36,   alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si lit. e), art. 45, alin. (2), lit. a)   

coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare PRIVIND APROBAREA MODIFICARII  

STATUTULUI  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA – CANAL CONSTANTA 

CONFORM PREVEDERILOR DIN HG NR. 742 / 2014 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 SI 4  

LA hg NR. 855 / 2008 PENTRU APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV – CADRU SI A STATUTULUI – 

CADRU ALE ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA CU OBIECT DE ACTIVITATE 

SERVICIILE DE UTILITATI PUBLICE. 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


