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Numdrul de data
Consiliul Jude[ului Gala!i;
Av6nd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelului Galali;
Avdnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget -

finanle, strategii, studii gi prognozd economico - socialS, al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerialS locald, judeleani,
regionald gi europeand, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urband gi rurald,
agriculturd, conservarea 9i proteclia mediului gi de servicii publice ale Consiliului Judelului
Galali gi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridicd, pentru administralie publicd locald, de
respectarea derpturilor gi libertd!ilor cetdlenegti, de cooperare interinstituIionald;

Avdnd in vedere adresa nr.2545110.1O.2O13 a S.C. Apd Canal S.A. inregistratd la
Consiliul Judelului Galali cu nr. 82491 1 0.1 0.201 3;

AvAnd in vedere prevederile art. 9, alin (1), lit d) din Legea nr. 5112006 a serviciilor
comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. 14, lit. b) din Legea nr.241|2OOG privind serviciul
de alimentare cu apd 9i canalizare, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art.91, alin. (3) lit. d) din Legea nr.21512001 privind
administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterio-are,

HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobd alocarea sumei de7.144 euro cu TVA inclus, necesard cofinan!5rii

proiectului ,,Reabilitarea 9i extinderea infrastructurii de apd 9i apd uzatd in judelul Gala!i",
din bugetul propriu al Consiliului Judelului Galali pentru anul 2014, reprezentAnd
contribulia in cuantum de 14,98 % din cheltuielile eligibile aferente investiliilor din cadrul
proiectului.

Art.2. Prezenta hotdrdre se va comunica Direcliei Economie gi Finan,te, Serviciului
utilitate publicd gi Unitate lmplementarelicita[ii, monitorizare a serviciilor comunitare de

Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului lui Gala[i, Asocia[iei de
Dezvoltare lntercomunitari "Serviciu I Regional lApd Canal S.A. Galali.
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