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IIoTARARI,A NR.26 r;OI8

Privind aprobarea cotei de dezvoltare, modernizare gi retehnolngizare deSo/o
la nivelului tarifului pentru canalizare qi epurare a apelor uzute pentru intreaga arie de

operare gi includerea in Contractul de delegare a gestiunii seiviciilor publice de
alimentare cu api qi de canalizare nr.29/16108123.09.2010 prin Act aditional nr. 40

Adunarea General[ a Asocia{ilor
Avdnd in vedere:
- Prevederile Legii nr. 5l/2006 a serviciilor comunitare de utilitdJi
completdri le ulterioare;
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu ap6 gi de canalizare nr.
modifi cdrile ulterioarel

publice, cu modificdrile gi

241/2006, cu completdrile gi

- Prevederile afi.. 5 alin. l) lit. g) pct. i, aft. l7 alin. (4), 18 alin. (2) lit. c) 9i art. 2l alin. (a) din Statutul
.dsociafiei rde Dezvoltare Intercomunitar[ Serviciul Regional Ap6 GaiaJi;
- Adresa Otperatorului Regional Soc. Api Canal S.A. Galafi nr. ZZ8S3 din27.06.201g privind
- Prevederile art. 35 pct. 2 alin.3) din Dispozilii Generale gi ale art. 24.2 din Dispozifii Speciale -
Paftea comund ale Contractul elgare a serviciilor cu modificdrile gi completdrile ulteiioaie;
- Raportul de specialitate nr 018:
- votul exprimat e mernbrii Adundrii Generale a Asociafilor consemnat iin procesul verbal al gedinlei

norAnASrn:

Art. 1. Se aprobd nivelul cotei de dezvoltare, modernizare gi retehnologizare de 8%o inclusd in tariful
pentru serviciul de canalizare qi epurare a apelor uzate pentru intreaga arie de operare. Fondurile
tezultate din aceste sume urmeazd, sd fie utilizate exclusiv pentru scopul in care au fost create, cu
avizul autoritAtri I or publice i mpl icate,

Art. 2. Prezenta llotdr6re se va comunica tuturor lnembrilor ai AsociaJiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Serviciul Regional Apa Gala{i,,, Operatorului Regional Societatea Apd Canal S.A.
Galati gi se va afiga pe pagina de internet a consiliului Judejului.

PRII$EDINTE,

SECRETAR,
S HUMELNICU

Numdrul membri lor pr ezen7i.93
Prezentader:izie a fost adoptatd cu un num6r de58 y6lLryi ,'pentru,,.


