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lniliator: Vicepregedinte al Consiliului Judelului Galali, Cor19l t!"ltl
Ntrmirul de inregistrare Si data depunerii proiectului: 7249123.09.2013

Consiliului Judelului Gala[i;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Avdnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelului Galali;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Judelului Galali nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald,

locald, judelean6, regionald gi europeand gi nr. 5 juridicd, pentru administralie publicd locald'

de respectaiea drepturilor 9i libertdlilor cete,tenegti, de cooperare interinstitulionalS;

Av6nd in vedere Hotir6rea nr.30122.08.2013 a Consiliului Local Beregti Meria, privind

asocierea comunei Beregti Meria cu judelul Galali gi cu unitdlile administrativ-teritoriale din
jude!, in vederea aderdrii la Asocialia de Dezvoltare lntercomunitar6 "Serviciul Regional Apa"

Gala[i;' Av6nd in vedere adresa unitirtii administrativ-teritoriale comuna Bereqti Meria nr.

6244106.09.2013, inregistratd la consiliul Judelului Galali cu nr.7249113.09.2013;
Av6nd in vedeie prevederile Legii nr. 51i2006 a serviciilor comunitare de utilitali

publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;' 
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.24112OOO privind serviciul de alimentare cu apd

gi canalizare, cu modificirile gi completdrile ulterioare;' Av6nd in vedere prevederile art. 11, art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr.215120O1

orivind administratia publicd locala, republicati, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
' in temeiul art.'97 alin (1) din Legea nr.215t2OO1 privind administra[ia publicd localS'

republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:
& Se aprobd asocierea Judelului Galali, prin Consiliul Judelului Galali, cu unitatea

adminiila-fu-teritoriald comuna Beregti Meria, din judelul Galali, prin Consiliul Local Beregti

n1"ria, in vederea acceptdrii acesteia din urmd, in calitate de membru al Asocialiei de

Dezvoltare lntercomunitarS,,serviciul Regional Apa" Galali'

Art.2. Se accepte unitatea administrativ-teritorialS comuna Beregti Meria, din judelul

Galali,:-in calitate de membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,serviciul Regional

Apa" Galali.



Aflig: Prezenta hotdrare se va comunica Directiei Economie 9i Finanle, DirecJiei

Arhitecagef, Direcliei de Dezvoltare Regionali, Serviciului licitalii, monitorizare a serviciilor

comunitare de utilitate publici 9i Unitate lmplementare Proiecte din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Judelului Galali, Consiliului Local Beregti Meria, Asocialiei de

Dezvoltare lntercomunitare "serviciul Regional ApS" Galali 9i S.C. Apd Canal S.A. Galali.

JUD UI GALATI,PRE$EDINTELE CONSILIUL

Nicolae Dob

Secretarul ]udefului kffi
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