ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind mandatarea reprezentantului comunei Grindu – dl.Vieriu Costel - viceprimar
al comunei Grindu in vederea exercitării atribuţiilor in
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI.
Nr.18 din 05.05.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- adresa nr.214/25.04.2014 emisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călăraşi;
- prevederile art.21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA” ;
- prevederile H.C.L.nr.26 din 30.05.2014 privind numirea dl. Vieriu Costel ca
reprezentant in Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOAQUA ” Călăraşi;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 876 din 28.04.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.875 din 28.04.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.97/05.05.2014 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.18 din 05.05.2014;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” e “ 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, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului comunei Grindu, dl.VIERIU
COSTEL – viceprimar al comunei Grindu, in vederea exercitării in Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI „ECOAQUA ” Călăraşi, a atribuţiilor prevăzute la art.16,
alin.(2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ ECOAQUA ”, respectiv:
(1). Atribuţiile prevăzute de art.16, alin.(2) sunt :
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru
perioada incheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliu
director;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar incheiat
şi proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pentru următoarul exerciţiu
financiar;
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor
generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a asociaţiei, inclusiv a
organizării aparatului tehnic al asociaţiei;

g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de asociaţie in nume propriu, a căror
valoare depăşeşte echivalentul in lei a sumei de 40.000 euro;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
i) dizolvarea şşi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri in asociaţie, precum şi a retragerii şi execluderii
unor membri din asociaţie;
k) aprobarea cotizaţiei anuale;
l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.
(2). Atribuţiile prevăzute de art.16, alin.(3) sunt :
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţii publice existente, a programelor de infiinţare a unor
noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de
consiliul director al asociaţiei, condor mart.23,alin.(3) , lit.”a”;
b) aprobarea măsurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executării
contractului de delegare, elaborate şi prezentate de consiliul director, conform mart.23,
alin.(3), lit.” g „
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a serviciului
prevăzute in contractul de delegare;
d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de
operator de la data la care asociaţii hotărâsc trecerea la un sistem de tarif unic;
e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţiilor
prevăzute de contractul de delegare in situaţia in care operatorul nu respectă nivelul
indicatorilor de performanţă;
f) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului serviciului, consolidat şi
armonizat pentru intreaga arie a serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director
conform art.23, alin.(3),lit.” b „.
Art.2. Reprezentantul comunei Grindu şi Asociaţia ADI „ECOAQUA ” vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, persoanei nominalizate la art.1 şi ADI „ECOAQUA”
Călăraşi, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului comunei Grindu – dl.Vieriu Costel - viceprimar
al comunei Grindu in vederea exercitării atribuţiilor in
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- adresa nr.214/25.04.2014 emisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călăraşi;
- prevederile art.21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA” ;
- prevederile H.C.L.nr.26 din 30.05.2014 privind numirea dl. Vieriu Costel ca
reprezentant in Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOAQUA ” Călăraşi;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 876 din 28.04.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.875 din 28.04.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.97/05.05.2014 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.18 din 05.05.2014;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” e “ 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, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului comunei Grindu, dl.VIERIU
COSTEL – viceprimar al comunei Grindu, in vederea exercitării in Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI „ECOAQUA ” Călăraşi, a atribuţiilor prevăzute la art.16,
alin.(2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ ECOAQUA ”, respectiv:
(1). Atribuţiile prevăzute de art.16, alin.(2) sunt :
c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
d) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru
perioada incheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliu
director;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar incheiat
şi proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pentru următoarul exerciţiu
financiar;
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor
generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a asociaţiei, inclusiv a
organizării aparatului tehnic al asociaţiei;
g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de asociaţie in nume propriu, a căror
valoare depăşeşte echivalentul in lei a sumei de 40.000 euro;

h) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
i) dizolvarea şşi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri in asociaţie, precum şi a retragerii şi execluderii
unor membri din asociaţie;
k) aprobarea cotizaţiei anuale;
l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.
(2). Atribuţiile prevăzute de art.16, alin.(3) sunt :
g) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţii publice existente, a programelor de infiinţare a unor
noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de
consiliul director al asociaţiei, condor mart.23,alin.(3) , lit.”a”;
h) aprobarea măsurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executării
contractului de delegare, elaborate şi prezentate de consiliul director, conform mart.23,
alin.(3), lit.” g „
i) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a serviciului
prevăzute in contractul de delegare;
j) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de
operator de la data la care asociaţii hotărâsc trecerea la un sistem de tarif unic;
k) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţiilor
prevăzute de contractul de delegare in situaţia in care operatorul nu respectă nivelul
indicatorilor de performanţă;
l) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului serviciului, consolidat şi
armonizat pentru intreaga arie a serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director
conform art.23, alin.(3),lit.” b „.
Art.2. Reprezentantul comunei Grindu şi Asociaţia ADI „ECOAQUA ” vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, persoanei nominalizate la art.1 şi ADI „ECOAQUA”
Călăraşi, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Andrei Vasile
Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

Nr.27.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 30.05.2014.

