
 
 

 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a  

reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov, 
 să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

„ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare 
a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și modificările  

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință ordinară 
la data de 31.03.2022; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 4728 / 
11.02.2022; 

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub 
nr. 4729/11.02.2022; 

- Referatul ADI Euro-Apa, nr. 63/09.02.2022, privind mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna Berceni, județul 
Ilfov, să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol 
S.A., în perioada 2014 - 2020”, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare; 

- Adresa SC Euro Apavol SA, nr. 808/08.02.2022, privind „Strategia tarifară”, în vederea 
aprobării în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 
juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 
 În conformitate cu :  

• prevederile art. 16 alin. (3) lit. c) și d) coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) și prevederile 
art. 17 alin. (2) lit. C) pct. 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa; 

• prevederile art. 8 alin. (3) lit d2), lit. k) și ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



• prevederile art. 89 alin.(2), art.129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art.132 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. l. - Se acordă mandat special reprezentantului comunei Berceni, județul Ilfov, în cadrul AGA 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, dl. Covrigea Gheorghe, în vederea exercitării, în 
numele și pe seama comunei Berceni, județul Ilfov, a votului favorabil privind aprobarea Strategiei 
Tarifare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 
pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. 
Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și a modificării Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.  

Art.2. - (1) Acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu sediul 
în orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor-Judecătoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, având CIF 27824896, al cărei membru este 
Comuna Berceni, județul Ilfov, să aprobe Strategia Tarifară, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și 
modificările Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
201/22.02.2013. 
(2) Acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu sediul în orașul 
Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor-
Judecătoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, având CIF 27824896, al cărei membru este Comuna Berceni, 
județul Ilfov, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociatiei, în numele și pe seama 
Comunei Berceni, Actul Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare nr. 201/22.02.2013. 

Art. 3. - Reprezentantul comunei Berceni, județul Ilfov, în cadrul AGA a Asociației și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județ Ilfov ; 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ;  

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa. 
 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează, 

                   Cons. George ENE                 Secretarul general al comunei Berceni 
                                                    Haiducu Gheorghe 

 
 

                                            Comuna Berceni,  

    Nr. 15 / 31.03.2022 


