
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.36/13.05.2021 

     PRIMAR                                                                                           

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

 

privind renunțarea de către comuna Cornești la calitatea de membru în ASOCIAȚIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA –CANAL CONSTANȚA 

 

          Primarul comunei CORNEŞTI, judetul Dambovita; 

Având în vedere :  

-prevederile art. 120 alin. (1) şi (2) şi art. 121  din Constituţia României, republicată; 

-prevederile  art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- 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, art.80- art.83  

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; 

- prevederile art. 1- art.2, art.4 – art.7 alin .13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art.136 alin.(1) si (2) art.139 alin. (1) alin.(3)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

SE PROPUNE: 

 

         Art.1. Renunțarea comunei Cornești județul Dâmbovița la calitatea de membru în 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA –CANAL CONSTANȚA. 

         Art.2 . Primarul comunei  Cornești va duce la îndeplinire prevederile  hotărârii prin 

compatimentele din cadrul aparatului de specialitate . 

        Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ APA –CANAL CONSTANȚA. 

 și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative”.  

                 INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                       PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ,           

                                                                                                                

CORNEȘTI 13.05.2021 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcție . 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

R O M ÂN I A 

JUDEȚUL DAMBOVITA                                                                          Nr.6721/20.05.2021 

COMUNA CORNEȘTI 

 PRIMAR 

 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind renunțarea de către comuna Cornești la calitatea de membru in 

ADI Apă canal Constanța  

 

 

           În baza prevederilor art.129 alin.(1) alin.(2) lit.e  alin.(9) lit. c din Ordonanța de Urgență a 

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

consiliului local și potrivit  : 
”2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si 

extern. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul 

local: 
   a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a 

unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;” 

             Prin 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, comuna 

Cornești este membră a ADI Apă-Canal Constanța și având în vedere faptul că asociația nu a 

respectat obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii  privind executarea lucrărilor 

de investiții , a mărit prețul metrului cub de apă nejustificat de mult fără a consulta consiliul local 

,deasemenea operatorul SC RAJA SA nu întreține corespunzator reteaua de apa, taxele de 

branșare a populației la reteaua de apa sunt nejustificat de mari în comparație cu alți operatori  au 

determinat inițieierea proiectului de hotărârea .    

 

             Având în vedere cele enumerate mai sus supun spre aprobare Consiliului  Local Cornești 

proiectul de hotărâre privind renunțarea de către comuna Cornești la calitatea de membru in ADI 

Apă canal Constanța și propun adoptarea acesteia în forma învederată acesta îndeplinind 

condițiile de necesitate și oportunitate. 

 

 

                                                                                                                      PRIMAR, 

 

                                                                                                                     Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


