
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aderării comunei Runcu  la Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI  MOTRU 
 

Având în vedere: 

 
 Adresa nr. 59/19.07.2016 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare ADIA Gorj înregistrată la primăria municipiului Motru sub 

nr.23440/20.07.2016; 

 HCL nr. 72/28.06.2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „ADIA”  Gorj; 

 HCL nr. 108/27.09.2007 privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  „ADIA”  Gorj; 

 Încheierea nr. 83/2007, pronunţată de Judecătoria Tg. - Jiu, în dosarul nr. 8218/318/2007, prin care s-a 

dispus înscrierea Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor al Judecătoriei Tg. - Jiu; 

 HCL nr. 49/26.03.2015 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimenatre cu Apă şi Canalizare  „ADIA”  Gorj; 

 HCL. nr. 169/26.11.2015 privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

 Prevederile H.G. 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Raportul de specialitate; 
 Proiectul de hotărâre; 
 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate. 
 

                În temeiul prevederilor art. 45, alin.1 din Legea nr.215/2001 – Legea 

Administraţiei Publice Locale, republicată şi actualizată, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă aderarea UAT- comuna Runcu în calitate de membru la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” GORJ,   

 

Art. 2 Se mandatează domnul Primar – Jianu Gigel, reprezentantul 

municipiului Motru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare „ADIA” GORJ, să voteze în favoarea aderării în ADIA Gorj a UAT- 

comuna Runcu. 
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Art. 3  Se împuterniceşte domnul Primar – Jianu Gigel – reprezentantul 

municipiului Motru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare „ADIA” GORJ, să semneze în numele şi pe seama municipiului 

Motru, Actul adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” 

GORJ, ce se va încheia ca urmare a aderării  la Asociație a UAT comuna 

Runcu. 

 

Art. 4    Se împuterniceşte domnul GHERGHE MIHAI-ALEXANDRU, având 

C.I. seria GZ nr. 425509, domiciliat în Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 

9A, bloc 9A, scara 2, etaj 4, apartament 29, judeţul Gorj, să desfăşoare 

formalităţile de modificare a Statutului la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de 

pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu. 

 

Art. 5  Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire  de domnul Jianu Gigel - 

primarul municipiului Motru, reprezentantul municipiului Motru în Adunarea 

Generală a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” Gorj. 

 

Art. 6  Hotărârea se va comunica Primarului municipiului Motru, Instituţiei 

Prefectului, Asociaţiei ADIA  Gorj şi   Mass-mediei locale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară  a   C.L. Motru 

 cu un nr. de ______voturi  pentru,  _____voturi  împotrivă,  ____ 

abţineri, exprimate din  nr. total de ____ consilieri prezenţi  

la şedinţă şi din totalul de 19 consilieri în funcţie. 

 
 

 

 

 

 

NR. …………… 

Data: 28 iulie 2016 
 

           CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 JR. STROESCU  GINA 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER LOCAL, 

SANDA ION 


