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HOTĂRÂREA NR. 142 
Din 08 decembrie 2020 

privind completarea art. 20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă - Canal Constanţa 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

■ Referatul de aprobare prezentat de Primarul oraşului Buftea, domnul Pistol 
Gheorghe; 

• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic; 
■ Adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa nr. 

77 /06.10.2020 înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 20803/07.10.2020; 
■ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 50/30.04.2015 privind aprobarea 

modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa, 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 742/2014; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 25/29.03.2011 privind aderarea oraşului 
Buftea la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanta; 

■ Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 
şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi 
a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, ale Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Avizul Comisiei Buget - Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvolt~re Comunitară şi al Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

ln temeiul art. 91 alin. (3), art. 129 alin. (14), art. 132, art. 139 alin. (1) şi al 
art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă completarea art. 20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă - Canal Constanţa, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
742/2014, după cum urmează: 

Articolul 20 se completează cu alin. (8) cu următorul cuprins: 
,,(B)Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor se pot desfăşura şi prin sisteme multimedia, 
fară a fi necesară prezenţa fizică a membrilor Asociaţie. Buletinele de vot completate, 
semnate şi ştampilate se vor comunica către Asociaţie, până la ora desfăşurării şedinţei, 
prin serviciul de curierat-poştă sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro" 

Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului local Buftea în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Apă - Canal" Constanţa, domnul 
Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, să voteze în favoarea modificării Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa şi să semneze în numele 
oraşului Buftea şi pe seama Consiliului Local Buftea, Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare lntercomunitară "Apă - Canal" Constanţa, ce se va încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.3. Primarul, prin direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
Oraşului Buftea, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal 
Constanţa şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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