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H O T Ă R Â R E  

privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „București 2020” împreună cu 

unitățile administrativ – teritoriale limitrofe, respectiv orașul Pantelimon, orașul Popești-

Leordeni, comunele Glina și Cernica,  

pentru furnizarea în comun a serviciilor de utilități publice 

 

Având în vedere:  

 Expunerea de motive nr. 931/31.01.2013 a Primarului Sectorului 3; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 191/31.10.2012, privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotari cu privire la înființarea unei Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară, împreună cu unitățile administrativ – teritoriale limitrofe, respectiv 

comunele Glina și Cernica, orașele Pantelimon si Popești-Leordeni, pentru furnizarea in comun a 

serviciilor de interes local;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 3 București nr. 232/13.11.2012, privind împuternicirea 

Primarului Sectorului 3, dl. Robert Sorin Negoiță în vederea demarării procedurilor necesare 

constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară care va cuprinde Consiliul Local Sector 3 și 

unitățile administrativ-teritoriale limitrofe, comunele Glina, Cernica, orașele Popești-Leordeni și 

Pantelimon, la care pot adera ulterior si alte localitati; 

 raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; 

 raportul comisiei de  administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice si 

respectarea drepturilor cetatenilor. 

În temeiul prevederilor: 

 art. 2 lit. a) și lit. e), art. 6, art. 8 alin. 2 lit. c), art. 23 alin (4), art. 30, art. 31, art. 31
1
, art. 32 

alin. (4) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice; 

 art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 17 alin. (1) lit. g), art. 22 alin. (2), art. 22 alin. (3) din Legea nr. 92/2007 serviciilor de 

transport public local; 

 art. 1 și art. 2 din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice;   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Sectorului 3 București, în calitatea de 

reprezentant al Municipiului București, ca membru fondator, împreună cu orașul Pantelimon, orașul 

Popești-Leordeni, comuna Glina și comuna Cernica din județul Ilfov, în cadrul asociației de dezvoltare 

intercomunitară pentru furnizarea în comun a serviciilor de utilități publice, cu denumirea Asociația 

de dezvoltare intercomunitară „București 2020” (denumită în mod prescurtat A.D.I. „București 

2020”), persoană juridică de drept privat, de utilitate publică. 

Art.2. Se aprobă stabilirea sediului Asociației de dezvoltare intercomunitară „București 

2020” în România, Municipiul București, B-dul Mircea Vodă, nr. 5, parter, camera 7, Sector 3. 

Art.3. Se aprobă Actul constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea 

în comun a serviciilor de utilități publice, denumită Asociația de dezvoltare intercomunitară 

„București 2020”, prevăzut la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Se aprobă Statutul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea în comun 

a serviciilor de utilități publice, denumită Asociația de dezvoltare intercomunitară „București 

2020”, prevăzut la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. La Asociația de dezvoltare intercomunitară „București 2020” vor putea adera 

ulterior și alte localități, în condițiile prevăzute de Actul constitutiv și de Statut. 

Art.6. Se numește dl. Constantin Mitache, City Manager al Sectorului 3 București, ca 

reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 București, în calitatea de reprezentant al Municipiului 

București, în cadrul Adunării generale al Asociației de dezvoltare intercomunitară „București 

2020”. 

Art.7. Sunt propuși dl. Constantin Mitache, City Manager al Sectorului 3 București, dl. Panait 

Alin și dl. Nicolescu Adrian Ionut, în calitate de primi membri ai Consiliului Director al Asociației de 

dezvoltare intercomunitară „București 2020”. 

Art.8. Sunt propuși dl. Grama Dumitru Adrian, d-na Marinescu Isabela și d-na Pupezescu 

Luminita, în calitate de primi membri ai Comisiei de Cenzori ai Asociației de dezvoltare 

intercomunitară „București 2020”.   
Art.9. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 3 București, în calitatea de 

reprezentant al Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației de dezvoltare 

intercomunitară „București 2020”, cu o contribuție în numerar în valoare de 70.000 de lei. 

Art.10. Se aprobă cotizația anuală care va trebui plătită de către Consiliul Local al Sectorului 

3 București, având în vedere calitatea sa de reprezentant al Municipiului București, Asociației de 

dezvoltare intercomunitară „București 2020”, în cuantum de 1 leu, pentru fiecare locuitor 

domiciliat în Sectorul 3 București, cotizație plătibilă până la data de 30 martie a fiecărui an.  

Art.11. Se asumă obligația de a nu obstrucționa în cazul retragerii din Asociația de 

dezvoltare intercomunitară „București 2020”, în nici un mod, realizarea lucrărilor de investiții 

necesare pentru reabilitarea, modernizarea sau, după caz, dezvoltarea și exploatarea sistemelor de 

utilități publice promovate și realizate în comun în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară, în 

conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.12. Se împuterniceşte primarul Sectorului 3 București, dl. Robert Sorin Negoiță, cetăţean 

român, născut la data de 29.03.1972 in comuna Maneciu, judetul Prahova, domiciliat în Bucuresti, 

sector 3, Piata Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc. 1, et. 1, ap. 1, posesor al B.I. / C.I. seria RR, nr. 857228, 

eliberat de  S. P. C. E. P. Sector 3 la data de 29. 11. 2011, să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 3 București, în calitatea de reprezentant al Municipiului București, 

Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea în comun a 

serviciilor de utilități publice, denumită Asociația de dezvoltare intercomunitară „București 2020”, 

anexate la prezenta hotărâre.  

Art.13. Se împuterniceşte dl. avocat Avram-Alexandru Oana, cetăţean român, născut la data 

de 15.10.1985, în Municipiul București, domiciliat în str. Spiniș, nr. 5, bl. 48, sc. 3, et. 2, ap. 38, sector 

4, București, posesor al C.I. seria RD, nr. 663794, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 

21.09.2010, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea în comun a serviciilor de utilități publice, denumită 

Asociația de dezvoltare intercomunitară „București 2020”, în Registrul asociaților și fundațiilor de 

pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. 

Art.14. Primarul Sectorului 3, administratorul public si sefii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 

3 vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.  

Art. 15. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sector 3 

din str. Parfumului nr. 2 -4, Sector 3. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

PANAIT RADU ALIN 

     CONSTRASEMNEAZA 

               SECRETAR 

       MARIUS MIHAITA 

NR.   22 

DIN  31.01.2013 
Anexele pot fi consultate la Biroul Relatii Consiliul Local 


