HOTĂRÂRE
Privind aprobarea aderarii comunei Ogrezeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ Iluminat Public

Eficient”.
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 4618 / 04.08.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 4617/ 04.08.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4911 / 29.08.2017 ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 4912 / 29.08.2017;
- prevederile art. 9, alin. (1) şi art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
- revederile Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali cu modificăile şi completările terior;
- prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.41, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.1, art.47 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;e

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aproba aderarea comunei Ograzeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Iluminat
Public Eficient".
Art.2.- Se mandateaza domnul Primar Daia Danut, reprezentantul comunei Gogosari in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Iluminat Public Eficient", pentru a vota in cadrul
Adunarii in sensul celor mentionate la art. 1 si a semna actele aditionale la Statutul si Actul constitutiv al
Asociatiei.
Art.3.–Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în vederea exercitării
controlului legalităţii, Primarului comunei Gogoşari şi Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Iluminat
Public Eficient" si comunei Ograzeni.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier Pirvu Iuliana

Contrasemnează,
Secretar,
Chelu Elena-Iuliana
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JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
DAIA DANUT
Nr.4618 /04.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii comunei Ogrezeni la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara„ Iluminat Public Eficient”., in conformitate cu
prevederile art. 8 alin.3, art.10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi
publice cu modificările şi completările ulterioare, prevederile HG.nr. 855/2008 privind aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cat si prevederile HG.nr.742/2014 privind
modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 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, vă rog sa aprobaţi proiectul de hotărâre
mai sus mentionat , urmând ca la prima şedinţă de consiliu local să se adopte o astfel de
hotărâre.

P R I M A R,
Daia Danut
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SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana
Nr. 4617/ 04.08.2017

R E FE RAT
Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii comunei Ogrezeni
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Iluminat Public Eficient”, in conformitate
cu prevederile art. 8 alin.3, art.10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare
de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, prevederile HG.nr.
855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cat si
prevederile HG.nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea
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, in conformitate cu textele de lege menţionate, rog să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr.4911 /29.08.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:” Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”,
întrunită în şedinţa de azi, 29.08.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect
de hotărâre privind aprobarea aderarii comunei Ogrezeni la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Iluminat Public Eficient”.
În urma analizării expunerii de motive a proiectului de hotarare mai sus
mentionat , comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în expunere,
supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de
toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 4912/29 .08.2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa de azi,
29.08.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind
aprobarea aderarii comunei Ogrezeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Iluminat Public Eficient".
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unui proiect de hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

