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HOTĂRÂREA NR.109 
din 19 iunie 2018 

privind aprobarea asocierii oraşului Buftea cu unele unităţi administrativ teritoriale din 
judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 

Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii,

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, 
Compartiment Domeniul Public Privat, Comercial, Biroul Buget Finanţe, Financiar, 
Contabilitate, Contabilitatea Veniturilor; 

• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea;
• Hotărârea Civilă nr. 6830/2015 pronunţată de Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti în

dosarul nr. 18488/299/2014; 
Ţinând seama de prevederile: 
• Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a

statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 

• Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 101 /2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Tratatul de aderare România - Uniunea Europeană semnat de România la 25 aprilie
2005; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea n�. 52/2003 privind transparenţa decizională m 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 11-14, art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi alin.(9), art. 45 alin. 
(1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. 1. Se aprobă asocierea Oraşului Buftea prin Consiliul Local al oraşului Buftea cu 
Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din 
judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, persoană juridică de drept privat cu statut de 
utilitate publică. 

Art.2. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, în forma prevăzută în Anexa 
nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 










































