
 ROMÂNIA                 Proiect 

JUDEȚUL GORJ                          AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN                 SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,  

                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                                                             

                              

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj nr. 308/2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14338/2020; 

- Prevederile art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/24.05.2007, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. UAT - Județul Gorj este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă 

și canalizare “ADIA” Gorj de către Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul 

Cosmin-Mihai Popescu.  



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Gorj poate delega, prin dispoziție, calitatea sa 

de reprezentant de drept în adunarea generală unuia dintre vicepreședinții consiliului 

județean, secretarului general al județului, precum și oricăror alte persoane din cadrul 

aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes 

județean. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“ADIA” Gorj, unităților administrativ-teritoriale membre ale acesteia și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Prin adresa nr. 308/2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14338/2020, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj a solicitat desemnarea 

reprezentantului UAT – Județul Gorj în Adunarea Generală a acestei structuri asociative 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. 

Potrivit dispozițiilor art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, județul este 

reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

de către președintele consiliului județean, care poate delega calitatea sa de reprezentant 

de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, 

secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte 

persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții 

publice de interes județean. 

De asemenea, conform art. 10, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în adunările 

generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate sunt 

primarii și/sau, după caz, președinții consiliilor județene.  

Având în vedere scopul și obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“ADIA” Gorj, stabilite prin Statutul acesteia aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 49/24.05.2007, cu modificările ulterioare, prin raportare la prevederile 

legale incidente, propun adoptare proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

INIȚIATOR, 

VICEPREȘEDINTE, 

Ion-Cristinel RUJAN 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune stabilirea unor măsuri privind 

reprezentarea UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare 

“ADIA” Gorj, asociație constituită în scopul reglementării, înființării, organizării, 

finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare 

cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, 

precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes 

zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de 

utilități publice aferente serviciului (art. 4, alin. 1 din Statutul Asociației, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 49/24.05.2007, cu modificările ulterioare). 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

- art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/24.05.2007, cu modificările ulterioare; 

- art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Având în vedere și adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj nr. 

308/2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14338/2020, considerăm că 

proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul 

Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj a fost întocmit 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 


