
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr. 12 din 25.02.2021 

Privind aprobarea completării art.20 din Statutul –cadru al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Constanța 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, JUDETUL DÂMBOVIŢA. 

Având în vedere:     

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

României începând cu data de 12 februarie 2021,precum și stabilirea  măsurilor care se  aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Prevederile art.89,art.91 alin.(2), art. 129 alin.(1) alin.(2) lit.e  alin.(9) lit. c , art. 140 alin. (1), 

art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.198 alin.1-2, art.200, art.240 alin. (1), art.243 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6  alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46  din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local Cornesti  nr.  10/25.02.2014 privind aderarea comunei la Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța precum și actul adițional nr. 2 privind 

modificarea și completarea actului constitutiv al ADI apă-canal Constanța; 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cornești județul Dâmbovița înregistrat cu  

nr.14/01.02.2021; 

-   Referatul  de aprobare înregistrat cu nr. 1240/01.02.2021 întocmit de  Primarul comunei Cornești  

județul Dâmbovița; 

-  Raportul de specialitate nr.1242/01.02.2021 al secretarului general al comunei Cornești;  

- adresa nr. 77/06.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța prin 

care se solicită completarea art.20 din Statutul cadru al ADI Apă-Canal Constanța; 

-  avizule consultative ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cornești județul 

Dâmbovița; 

         În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(3), lit.”i”, coroborat cu art.196, alin.(1), lit.”a” Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;            

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

         Art.1.Se aproba completarea art.20 din Statutul –cadru al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Constanța aprobat prin hotararea Consiliului Local Cornești nr. 

10/25.02.2014 privind aderarea comunei la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 

Constanța, care va avea următorul cuprins: 

”(8) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor se pot desfasura si prin sisteme 

multimedia, fara a fi necesara prezenta fizica a membrilor Asociaţiei. Buletinele de vot completate, 

semnate si stampilate se vor comunica către Asociaţie, pana la ora desfăşurării şedinţei, prin 

serviciul de curierat - posta sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro”.               

          Art.2. Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei 

Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, ADI Apa-canal Constanța şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Cornești 

www.comunacornesti.ro.       

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     

       Ioana CRUDU                                                     Ptr.SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                      Gheorghiţa STAN                                        

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 25.02.2021, cu un număr de  13 voturi pentru,voturi 

împotrivă - ,abţineri - , din totalul de 13 consilieri prezenți. 
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