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PROJECT 
DE 

HOTA.RARE 
privind aprobarea asocierii ora�ului Bragadiru, judeful Ilfov cu unele 

unitafi administrativ-teritoriale din judeful Ilfov in vederea constituirii Asociafiei 
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a De�eurilor Ilfov 

Primarul ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov; 
A vand In vedere: 
- expunerea de motive a domnului Cimpoeru Vasile - primarul ora�ului Bragadiru, judeµil

- raportul de specialitate al Serviciului de Gospodarire, intretinere, Reparatii �i de Deservire;
- raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului �i urbanism, protectia mediului �i turism din cadrul Consiliului Local
al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov;
- raportul comisiei de specialitate juridica �i de disciplina;
- Hotararea Civila nr. 6830/2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucure�ti in dosarul
nr. 18488/299/2014;
in conformitate cu prevederile:
- Hotararii Guvemului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru �i a statutului

cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comuniatre de utilitatii publice, republicata, cu modificarile �i

completarile ulterioare, precum �i ale Legii nr. IO 1/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare ; 

- Tratatul de aderare Romania-Uniunea Europeana semnat de Romania la 25 aprilie 2005;
- Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii �i fundatii, cu modificarile �1 

completarile ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 11-14, art. 36 alin. (2) lit. "e" �i alin. (7) lit."c" �i alin. 9 �i art. 45

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind admistratia publica locala republicata, cu modificarile �i 
completarile ulterioare. 

HOTARA�TE: 

Art. 1. Se aproba asocierea ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov prin Consiliul Local al ora�ului 
Bragadiru, judetul Ilfov cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov �i cu alte unitati administrativ
teritorialedin judetul Ilfov In vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Gestionarea Integrala a De�eurilor Ilfov, persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica. 

Art. 2. Se aproba Actul Constitutiv �i Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Gestionarea Integrata a De�eurilor Ilfov, in forma prevazuta In Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 ce fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 



ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 

ORA�ULUI BRAGADIRU 
PRIMAR 

Art. 3. Se aproba participarea Consiliului Local al ora$ului Bragadiru, judeµil Ilfov la 
patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a 
De�eurilor Ilfov, cu o contributie 1n numerar 1n valoare de 20.000lei �i plata unei cotizatii anuale 1n 
valoare de 20.000lei. 

Art. 4. Se aproba sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a 
De$eurilor Ilfov 1n Romania, ora�ul Otopeni, strada Calea Bucure�tilor, nr. 222C, etaj 2, judeµil Ilfov. 

Art. 5. Se 1mputernice�te domnul Cimpoeru Vasile, primar al Ora$ului Bragadiru, judetul Ilfov, 
cetatean roman, sa semneze in numele �i pe seama Consiliului Local al ora$ului Bragadiru, judeµil Ilfov, 
Actul Constitutiv $i Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a De
$eurilor Ilfov, anexate la prezenta hotarare; 

Art. 6. Hotararea Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov nr. 64 din 05.10.2012 
privind aprobarea asocierii ora$ului Bragadiru, judetul Ilfov cu unele unitati administrativ-teritoriale din 
judetul Ifov 1n vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru 
serviciul de salubrizare "ECOSAL ILFOV" t�i 1nceteaza aplicabilitatea; 

Art. 3. Secretarul ora$ului Bragadiru, judetul Ilfov va comunica prezenta hotarare 1n termenul 
prevazut de lege Institutiei Prefectului - judet Ilfov $i Consiliului Judetean Ilfov .. 
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