
 

  ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.19/20.04.2022 

COMUNA CORNEŞTI 

PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu  județul Constanța la Asociației de 

Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”       

 

      Primarul comunei  Cornești , județul Dâmbovița.                                                                                                      

Având în vedere; 

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

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

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.ee, art. 89 alin.1 art.95 alin.(2), art.96, art.98, art.105 

alin.(1), art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (2) lit e) și alin. (9) litera c), art. 140 alin. (1),  

art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii 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 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.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 10/25.02.2014 privind aderarea comunei 

Cornești la Asociația de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunicată Apă - Canal Constanța nr. 1205/12.04.2022  

prin care se solicită aprobarea aderarea UAT Nicolae Bălcescu la A.D.I”Apă - Canal Constanța”;  

-  Hotărârea Consiliului Local al comunei Nicolae Bălcescu   județul Constanța nr. 

19/14.03.2022 privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunicată Apă - Canal 

Constanța; 

       În temeiul art.136 alin.(1)-(2), art.139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.(1)  lit.”a” 

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

ulterioare, 

                                                           SE PROPUNE :  

         Art.1. Aprobare aderării comunei Nicolae Bălcescu  județul Constanța la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”. 

        Art. 2. Se împuternicește primarul comunei Cornești să ducă la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

        Art. 3. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

 Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Compartimentului patrimoniu 

administrativ protecția muncii și protecția mediului şi 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” . 

 

                    INIȚIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                            PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN       

                  

CORNEŞTI 20.04.2022   

http://www.comunacornesti.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
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                                                             REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu  județul Constanța 

la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”       

 

 

Conform 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 ,care prevede :  

”In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:(……..) 

     c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-

teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si 

internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor 

interese commune.” 

Potrivit art 89”(1) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale au dreptul ca, in 

limitele competentei autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze, in 

conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de 

drept privat. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt persoane juridice de utilitate 

publica.” 

       Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre sunt: 

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

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

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.ee, art. 89 alin.1 art.95 alin.(2), art.96, art.98, art.105 

alin.(1), art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (2) lit e) și alin. (9) litera c), art. 140 alin. (1),  

art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii 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 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.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

             Astfel ,comuna Cornești fiind membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă 

- Canal Constanța”   încă din anul 2014 conform  Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Cornești nr. 10/25.02.2014 privind aderarea comunei Cornești la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunicată ”Apă - Canal Constanța”, conform statului ADI, aderarea unor noi UAT-uri la 

ADI se aprobă de către unitătile administrativ-teritoriale membre. 

 

            In concluzie ,propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma învederată, acesta 

îndeplinind condiţiile de oportunitate și necesitate.  

 

 

                                                                       PRIMAR, 

                                                                  Radu STANCU 

 


