
 
 
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ                                                                                                           
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R EA  Nr 26 
privind  aprobarea aderarii  UAT –Comuna Turcinesti 

la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, ADIA,, - Gorj 
 

Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj; 
Avînd în vedere :  

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii UAT Comuna Turcinesti la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „ ADIA” Gorj;  

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ADIA,, - Gorj nr 164/10.08.2020,  inregistrata la Primaria Comunei 
Runcu la nr.6103 din 10.08.2020; 

- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-   Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local Runcu  nr. 7 din 27.07.2016 privind aderarea Comunei Runcu  la ADIA Gorj; 
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Turcinesti nr.31 din 31.07.2020  cu privire la modificarea HCL nr.34/29.08.2011 

privind aderarea UAT Comuna Turcinesti la ADIA Gorj. 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu; 

       În temeiul art.129. alin.2. lit.d), alin.7, lit.n), art. 139 alin.3, art. 196 alin.1, lit. a) si art 243 alin.1, litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Â S T E : 

    Art.1 Se aprobă  aderarea UAT –Comuna  Turcinesti în calitate de membru  la  Asociatia  de  Dezvoltare 
Intercomunitară  „ADIA” Gorj   

   Art.2 Se mandateaza  Primarul Comunei Runcu – d-nul Cîmpeanu Grigore Adi reprezentant in Adunarea Generala a 
Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ADIA,, - Gorj, pentru a aproba alaturi de ceilalti reprezentanti  ai unitatilor 
administrativ – teritoriale  asociate, actele de aderare.     

   Art.3 Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Runcu vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Adoptată în ședința ordinară din data de  28.08.2020 cu un număr de 13 voturi „ pentru” din cei  13 consilieri  
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
  
Data:28.08.2020 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    CONTRASEMNEAZA 
                    CONSILIER,                                                                                   SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
         POPESCU IONEL-COSMIN                                                                                       VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                           
 
 


