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HOTĂRÂREA NR. 161 
Din 26 Noiembrie 2021 

privind aprobarea aderării comunei Săcele din judeţul Constanţa la Asociaţia de 
Dezvoltare lntercomunitară „Apă - Canal Constanţa" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 

Buftea; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
■ Adresa nr. 771 /03.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal 

Constanţa înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 22544/09.11.2021 prin care a 
solicitat aprobarea aderării Comunei Săcele, judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă • Canal Constanţa; 

■ Hotărârea nr. 47 /28.09.2021 a Consiliului Local al comunei Săcele din judeţul 
Constanţa privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa; 

■ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;. 

■ Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

lntercomunitară Apă Canal Constanţa, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, Anexele nr. 3-4, ale 
Legii nr. 241 /2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, ale art. 89 alin. 
(1 ), art. 91 alin. (3), ale art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), alin. (14) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi ale 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 aderarea Comunei Săcele din judeţul Constanţa la Asociaţia de 
Dezvoltare lntercomunitară Apă · Canal Constanţa. 

Art.2. · Se acordă mandat special Primarului Oraşului Buftea, domnul Pistol 
Gheorghe să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei aprobarea primirii Comunei 
Săcele din judeţul Constanţa în Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă • Canal 
Constanţa şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Buftea actul 
adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, conform prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului 
Buftea, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară Apă • Canal Constanţa, Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi va 
fi publicată prin afişare pe site-ul www.primariabuftea.ro. 

Contraşemnează 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 




