
ROMANIA
JUDETUL ILF'OV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HOTARARE
privind acordarea de mandat special in cadrul Adun[rii Generale a Asociafiei de Dezvolt

Intercomunitari pentru pentru Gestionarea Integrati a Deqeurilor Ilfov
(Asocia{ia)

Consiliwl Llcal al Comunei Jilavu, judelul llfuv, intyunit in gedinla ordinard din
30 august 2019, la sediul Consiliului Locul Jilava,

Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Jilava, la proiectul de

acordarea de mandat special in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare
p entru Gesti onare a Inte gr atd a D e g eurilor Ilfov (As o ci ali a),

Referatul de specialitate al funclionarilor publici din cadrul Biroului Buget, Fi
Contabilitate, respectiv Biroului Investilii, Achizilri qi Proiecte Europene la proiectul de hotdrAre
acoldarea de mandat special in cadrul Adundrii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercom
pentru Gestionarea Integratd a Deqeurilor Ilfov (Asociafia),

Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Gestionarealntegrald" a
Ilfov nr. 103123 .08 .20 1 9 9i adresa ADIGIDI inregistratd primdria Jilava cu ff. 15455126.08.2019 ,

Hotararea Consiliului local al comunei Jilava m. 49114.06.2019 privind asocierea Co
Jilava plin Consiliul Local al comunei Jilava cu Judelul Ilfov prin Consiliul Judelean Ilfov ;i
unitdli administrativ teritoriale din judelul Ilfov, in vederea constituirii Asociatiei de
Intercomunitard pentru Gestionarea Integratd a Deqeurilor Ilfov,

Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget fi
agricultur[, gospodarie comunald Ei comer!, amenajarca teritoriului, urbanism qi proteclia
administrarea domeniului public qi privat al comunei Jilava la proiectul de hot6rAre privind
mandat special in cadrul Adundrii Generale a Asociatiei de Dezvoitare Intercomunitard
Gestionarea Integratd a Deqeurilor Ilfov (Asociafia),

Avizul Comisiei pentru inv6!5mdnt, sindtate, familie, culturd, minoritdli, protecJie
activitdfi sporlive, agrement qi turism la proiectul de hotdrdre privind acordarca de mandat
cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Gestionarea Inte
D eEeurilor Ilfov (Asoc ialia),

Avizul Comisiei pentru administralie publicd locald, juridicd, apdrarca linigtii Ei
publice, de disciplind, culte religioase Ei protejarea monumentelor istorice la proiectul de h
privind acordarea de mandat special in cadrul Adundrii Generale a AsociaJiei de
Intercomunitard pentru Gestionarea Integratd a DeEeurilor Ilfov (Asociafia),

Jindnd seama de prevederile:
Hotdrdrii Guvernului nr. 85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului

ale asocialiei de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitdti publice:
din Legea m. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice, republicatd, cu modifi
completdrile ulterioare; Legii nr.10I12006 privind serviciul de salubrizare a localitdlilor, republi
modificdrile gi completdrile ulterioare; Ordonanla Guvernului rtr. 2612000 cu privire la asoc
fundafii, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare; Legii nr. 5212003 privind transparen! a decizi
administralia publicd, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Inbaza afi. 7 , aft. 12, art.73, arI".l6 alin.(2) litj)-k) coroborat cu art. 2l alin.(l) Ei art.33 alin.(
Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Gestionarealntegratd a Deqeurilor Ilfov,

In temeiul art.1.29 alin.2lit.(e) coroborat cu art.I29 alin.(9) lit.c), art.139 alin.(3) qi art.196
lit.a) din Ordonanla de Urgen!6 m.5712019 privind Codul Adrninistrativ,
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Adopti prezerrta,

HOTARARE:

Art.l. Se aprob[ acordarea unui mandat special pentru domnul Elefterie-Ilie pETRE,
al Comunei Jilava, pentru a vota in cadrul Adundrii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercorn
pentru Gestionarea Integratd a Deqeurilor Ilfov aprobarea primirii comunei DobroeEti in Asoci

Art-2. Se aprobd acordarea unui mandat special pentru domnul Elefterie-Ilie pETRE,
al Comunei Jllava, pentru avotain cadrul Adundrii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercon
pentru Gestionarealrrtegratd' a Deqeurilor Ilfov aprobarea primirii comunei Baloteqti in Asociafie.

Art.3. Se aprobd acordarea unui mandat special pentru domnul Elefterie-Ilie pETRE,
al Comunei Jilava, pentru a vota in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercom
pentru Gestionarealntegratd, a Deqeurilor Ilfov excluderea comunei Berceni din Asociafie.

Art.4. Se aprobd acordarca unui mandat special pentru domnul Elefterie-Ilie pETRE,
al Comunei Jilava, pentru a vota in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercom
pentru Gestionarea Integratd a DeEeurilor Ilfov aprobarea cotizaliei anuale a Consiliului J
de la 250.000lei la 1.000.000lei.

Art.S. Se imputerniceqte Primarul comunei Jilava, domnul Elefterie-Ilie
romdn, ndscut la data de domiciliat in Comuna Jilava, judeful Ilfov,
avAnd

lD sa semneze in numele qi pe seama Consiliului Local al comunei Jilava actele aditionlll
Constitutiv qi Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Gestionarea I
Deqeurilor Ilfov, respectiv Actul Constitutiv qi Statutul Asocialiei modificate.

Art.6. Primarul comunei Jilava qi compartimentele de specialitate din cadrul apa
specialitate al acestuia, vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri.

Art.7. Secretarul comunei Jilava va comunica prezenta hotdrAre in termenul
lege: Instituliei Prefectului judelului Ilfov, Consiliului Judetean Ilfov, Primarului .o-,*"i
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Gestionarea Integratd a Deqeurilor Ilfov.
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Adoptati in Eedinfa ordinara din data de 30 aueust 2019
Cu un numdr O" /J.. voturi pentru , ai" ..,/.,n.1. consilieri prezenfi, din numdrul total de l6 ?n funcJie
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