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ROMÂNIA_________________________________________
CONSILIUL LOCAL GOGOȘARI
JUDEŢUL GIURGIU
___________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GIURGIU SUD”

CONSILIUL LOCAL GOGOȘARI ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ

Având în vedere:
- expunerea de motive întocmită de domnul Daia Dănuț – primarul comunei Gogoșari, judeţul Giurgiu, înregistrată
sub nr. 149/11.01.2019;
- referatul compartimentului de specialitate nr. 148/11.01.2019;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.434/ 29.01.2019;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 435 /29.01.2019;
- prevederile art.8, alin.3, lit.”c” și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilității publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice
de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentuluyi (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv și a statutului asociaților de dezvoltare intercomunitare
cu obiect de activitate servicii de utilități publice;
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele
ale art. 35, alin.3 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 187-190 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată.
În temeiul art. 11-14, art. 36, alin.(2), lit.”e” , alin.7, lit.c, art. 45, alin.(2), lit. f și art. 115, alin. (1), litera “b” din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – privind Administrația Publică Locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. -Se aprobă asocierea comunei Gogoșari, prin Consiliul Local Gogoșari, jud. Giurgiu, în calitate de asociat - membru
fondator, cu unele unități administrativ - teritoriale din județul Giurgiu, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică.
Art.2.- Se aprobă Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, conform anexei nr. 1,
precum și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, conform anexei nr. 2, care fac parte
integranta din prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, va avea sediul în comuna Valea Dragului, str.
Zidarilor, nr. 1, județul Giurgiu, conform contractului nr. 1294/30.10.2018.
Art.4.- Se aprobă participarea Consiliului Local al Com. Gogoșari, la patrimoniul initial al “Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, cu o contribuție în numerar în valoare de 500 lei (cincisutelei).
Art.5. - Se împuternicește domnul Daia Dănuț, primarul comunei Gogoșari, județul Giurgiu identificat cu C.I Seria G.G,
nr.435225, eliberat de SPCJEP Giurgiu, la data de 12.01.2017, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local
Gogoșari, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară GIURGIU SUD, anexa nr. 1 și anexa nr. 2
la prezenta hotărâre.
Art. 6. Se împuternicește d-na POPESCU GABRIELA, cetățean român, născută la data de 06.01.1970, domiciliată în Mun.
București, str. Octav Cocarascu, nr.41 A, sector 1, posesoare C.I., seria R.R., nr. 558431, eliberată de SPCEP S1, biroul nr.4,
la data de 12.02.2009, să facă parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară GIURGIU SUD și să
îndeplinească procedurile prevazute de lege pentru înregistrarea ADI GIURGIU SUD, la Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor.
Art.7. Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului-Giurgiu, secretarului comunei Gogoșari și va fi adusă la cunoștința
cetățeniilor prin afișare la sediul Primăriei Comunei Gogoșari de către secretarul comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Consilier local, Tonca Daniel- Silviu

GOGOŞARI 31.01.2019

Chelu Elena- Iuliana

NR. 10

R O M Â N I A
PRIMARUL COMUNEI GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr. 149 din11.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GIURGIU
SUD”

În conformitate cu prevederile art.8, alin.3, lit.”c” și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilității publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de
abrogare a Regulamentuluyi (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, HG. nr. 855/2008
pentru aprobarea actului constitutiv și a statutului asociaților de dezvoltare intercomunitare cu
obiect de activitate servicii de utilități publice, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 35, alin.3 si 4 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si prevederile
art. 187-190 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, avand in vredere
legislatia mentionata propun asocierea comunei Gogoșari, prin Consiliul Local Gogoșari, jud.
Giurgiu, în calitate de asociat - membru fondator, cu unele unități administrativ - teritoriale din
județul Giurgiu, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”GIURGIU
SUD”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică

În acest sens propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre.

P R I M A R,
Daia Danut

R O M Â N I A
PRIMARUL COMUNEI GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr.148 din 11.01.2019

REFERAT

pentru aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GIURGIU
SUD”
Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „GIURGIU SUD”, in conformitate cu prevederile art.8,
alin.3, lit.”c” și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilității publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul CE
nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentuluyi
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, HG. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv și a statutului asociaților de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii
de utilități publice, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele ale art. 35, alin.3 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 187-190 din
Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, avand in vredere legislatia mentionata
propun asocierea comunei Gogoșari, prin Consiliul Local Gogoșari, jud. Giurgiu, în calitate de
asociat - membru fondator, cu unele unități administrativ - teritoriale din județul Giurgiu, în
vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”GIURGIU SUD”, persoană juridică
de drept privat și de utilitate publică .
Faţă de cele menţionate mai sus, in conformitate cu textele de lege enuntate, 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.434 / 29.01.2019

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe
de dezvoltare economico-socială, bugeţ–finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, prin următorii consilieri”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică,
Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au întrunit azi, 29.01.2019, având
următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara <GIURGIU SUD>”;
În urma analizării proiectului de hotarare mai sus mentionat , comisia de bugetfinanţe este de acord cu cele expuse, 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
Pîrvu Iulian

SECRETAR,
Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 435 / 29. 01. 2019

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri“Licuţă Cătălin-George şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi, 29.01.2019 au
analizat următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara <GIURGIU SUD>”;
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii şedinţa se declară închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

