
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BARCANESTI

H O T A R A R E
 privind aprobarea încetarii calitatii de membru a comunelor 

Snagov, judetul Ilfov si Barbulesti, judetul Ialomita 
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa

Consiliul Local al comunei Barcanesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului nr.1061/01.04.2021
-referatul de specialitate nr.1063/01.04.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1242/15.04.2021
-hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 06/28.01.2021 privind retragerea si
încetarea calitatii de membru a comunei Snagov din cadrul  Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa;
-hotărârea Consiliului Local Barbulesti nr.  05/29.01.2021  privind  încetarea
calitatii  de  membru  a  comunei  Barbulesti  din  cadrul   Asociatiei  de
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa;
-prevederile art. 12 coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. “h” si lit. “j” si art. 21
alin. (1) din Statutul Asociatiei;
-prevederile art. 6 lit. “d”, art. 8 alin. (1) si alin. (3) lit. “c” precum si ale
art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice –
republicata, cu modificarile ulterioare;
      In temeiul prevederilor art. 89 si urmatoarele, art. 129 alin. (2) lit. „e”,
alin.  (9) lit.  „c” respectiv  art.  139 alin.  (3) lit.  “f” din OUG nr.  57/2019
privind Codul Administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1-alin (1) Se aprobă încetarea calității de membru a comunelor
Snagov, judetul Ilfov si Barbulesti, judetul Ialomita din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.



  alin  (2) Se  împuternicește  domnul  Radu  Nicolae  reprezentantul
Consiliului  Local  Barcanesti in  A.G.A.  a  Asociatiei  de  Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa, să voteze asupra aprobarii  încetarii calitatii de
membru a comunelor Snagov, judetul Ilfov si Barbulesti, judetul Ialomita
din cadrul  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa,  precum si
asupra  aprobarii  Actelor  Aditionale  la  Actul  Constitutiv  si  la  Statutul
Asociatiei.

  Art.2-Se  împuternicește  domnul  Radu  Nicolae  reprezentantul
Consiliului  Local  Barcanesti  in  A.G.A.  a  Asociatiei  de  Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa sa semneze Actele Aditionale la Actul Constitutiv
si la Statutul Asociatiei, conform art. 1 din prezenta hotarare.

  Art.3-Primarul  comunei  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri.

                    Presedinte sedinta,
                    Machita Daniela                               Contrasemneaza
                                                                    Secretar general comuna,
                                                                         Radu Teodor Liviu
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