
ROMÂNIA                                                                                             PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                   AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
     

   

      

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare “ADIA” Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj nr. 386/20.09.2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 12354/20.09.2018, prin care se solicită Consiliului Județean Gorj 

dispunerea demersurilor necesare în vederea aderării la Asociație a U.A.T. – Comuna Bărbătești 

și U.A.T. - Comuna Negomir; 

- Prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 49/24.05.2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 13 din Anexa nr. 4 la HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – 

cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. e) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, în calitate de membre, a următoarelor 

unități administrativ-teritoriale: 

a) U.A.T. – Comuna Bărbătești; 

b) U.A.T. – Comuna Negomir. 

 

Art. 2. Se mandatează domnul Cosmin-Mihai Popescu, reprezentantul Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, să voteze în favoarea aderării în calitate de membre a 

unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1. 

 

Art. 3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, reprezentantul Județului Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, să semneze în numele și pe seama Județului Gorj, 

Actul adițional la Statutul Asociației, ce se va încheia ca urmare a aderării în calitate de membre a 

unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1. 



Art. 4. Se împuternicește domnul Mihai-Alexandru Gherghe, având C.I. seria GZ nr. 425509, 

domiciliat în Târgu-Jiu, strada Nicolae Titulescu nr. 9A, bloc 9A, scara 2, etaj 4, apartament 29, 

județul Gorj, să desfășoare formalitățile de modificare a Statutului la Registrul asociațiilor și 

fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu-Jiu. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” 

Gorj, U.A.T. – Comuna Bărbătești, U.A.T. – Comuna Negomir și Instituției Prefectului – Județul 

Gorj. 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

  

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2018 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul total de consilieri județeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun Consiliului Județean aprobarea aderării unităților 

administrativ-teritoriale – Comuna Bărbătești și Comuna Negomir la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” 

Gorj, ca urmare a adresei Asociației nr. 386/20.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 12354/20.09.2018, prin care se solicită Consiliului Județean Gorj dispunerea măsurilor necesare 

în acest sens. 

Potrivit prevederilor art. 13 din Anexa nr. 4 la HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/24.05.2007, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru a vota hotărârea de acceptare de noi membri, 

reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației au nevoie de un mandat special, 

prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a 

autorității deliberative.  

 

Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea prezentului 

proiect de hotărâre. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

Și ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune aprobarea aderării unităților administrativ-

teritoriale – Comuna Bărbătești și Comuna Negomir  la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, ca urmare a 

adresei Asociației nr. 386/20.09.2018, prin care se solicită Consiliului Județean Gorj dispunerea 

măsurilor necesare aderării.  

 

Proiectul de hotărâre este inițiat în temeiul prevederilor art. 13 din Anexa nr. 4 la HG nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/24.05.2007, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

cărora: “Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act 

adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului […] 

Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea 

generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 

județean, după caz”. 

 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm legal proiectul de hotărâre inițiat. 

 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 

 

 


