ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea actelor adiționale nr.3 – 8 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, nr.2476/29.10.2007, încheiat între A.D.I.Ecoaqua şi
Societatea Ecoaqua Călăraşi SA.
Nr.20 din 17.04.2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi statutului
cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.nr.24/27.05.2013 privind aderarea comunei Grindu la ADI
Ecoaqua Călărași;
Analizând :
- expunerea de motive nr.919 din 17.04.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.918 din 17.04.2018;
- raportul comisiei de specialitate nr.94 din 17.04.2018;
- avizul de legalitate nr.20 din 17.04.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “ , pct.14, art.45,
alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Actele adiționale nr.3 – 8 la Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr.2476/29.10.2007, încheiat între
A.D.I.Ecoaqua şi Societatea Ecoaqua Călăraşi SA. , conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu pentru
aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Drăghici Ionel

Nr.23.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 23.04.2018.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

