
ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
C O M U NA RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.16/29.03.2021 

privind aprobarea constituirii „ASOCIATIEI 
GAZ DISTRIBUTIE zona 1" 

A vând în vedere: 
- expunerea de motive înregi~~'-nr.511/3.03.2021 prezentată de domnul viceprimar al comunei Radovan, 
prin intermediul căreia se propune asocierea, prin Consiliul Local, cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Dolj în vederea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară care să aiba ca obiect de activitate 
dezvoltarea serviciului de alimentare a populaţiei cu gaze naturale; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.513/4.03.2021 ; 
- prevederile art.136 alin.2 şi alin.4 din Constituţia României nr.1/2003, republicată; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art. l, precum şi anexele nr.1-2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv cadru şi al statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.1 alin.2 lit.fl, art.1 alin.3-4, art.2 lit.a şi lit.v, art.4, art.6, art.8 - art.10, art.29 si art.33 din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată (rl), cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.104, art.135 şi altele din Titlul II-Gazele naturale din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi 
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.21, art.24-25 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.19 alin.I lit.a, art.20 alin.1, art.30, art.35 şi art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Radovan; 
În temeiul prevederilor art.139,alin(3),lit.„f'si art.196,alin.(l)lit.„a" din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.I. (1) Se aprobă asocierea Comunei Radovan, prin Consiliul Local al Comunei Radovan, în vederea constituirii 
„Asociaţiei GAZ DISTRIBUTIE zona 1", in calitate de membru fondator. 
(2) „Asociaţia GAZ DISTRIBUTIE zona 1" este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având ca 
obiect de activitate înfiinţarea, organizarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului de 
alimentare cu gaze naturale a localităţilor din judeţul Dolj, serviciul de alimentare cu gaze naturale fiind declarat 
serviciu de interes public judeţean. 



Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul „Asociaţiei GAZ DISTRIBUTIE zona 1", conform Anexelor nr. 1, 
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă cotizaţia anuală a Comunei Radovan la susţinerea activităţilor Asociaţiei, în cuantum de 50 lei. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Comunei Radovan, domnul Cîrstianu Marius Daniel, să semneze în numele şi 
pentru Comuna Radovan Actul Constitutiv şi Statutul „Asociaţiei GAZ DISTRIBUTIE zona 1". 
Art.5. Se numeşte Primarul Comunei Radovan, domnul Cîrstianu Marius Daniel, să reprezinte Comuna Radovan în 
cadrul „Asociaţiei GAZ DISTRIBUTIE zona 1". 
Art.6. Se împuterniceşte domnul Cimpeanu Iuliu Ionut, în calitate de reprezentant legal, legitimat cu CI Seria DX 
nr. 944768, CNP 1860718160097, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea „Asociaţiei 
GAZ DISTRIBUTIE zona 1" la Judecatorie si Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, domnul primar Cîrstianu Marius Daniel. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al U.A.T. Comuna Radovan: 
- Instituţiei Prefectului- Judeţului Dolj ; Primarului Comunei Radovan; Consiliului Judeţean Dolj; 
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul primăriei;Unităţilor administrative-teritoriale 
menţionate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;Se aduce la cunoştinţa publică prin 
afişarea la sediul primăriei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
aniea Leonard Cristian 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR GENERAL 

EMILIA GIUB GEA 

Adoptată in şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 membrii in functie. 


