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Consiliul Judelului Galali;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Av6nd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judefului Galali;
Av6nd 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 parteneriald locali, judelean6,
regionald 9i europeand, al Comisiei de specialitate nr.3 pentru dezvoltare urbanS 9i rurald,
agriculturi, conservarea 9i proteclia mediului 9i de servicii publice ale Consiliului Judelului
Galafi 9i al Comisiei de specialitate nr. 5 juridic6, pentru administralie publicd localS, de
respectarea derpturilor gi libertSlilor cetS!ene9ti, de cooperare interinstitulionali;

Av6nd in vedere adresa nr.2545110.10.2013 a S.C. Apd Canal S.A. inregistratd la
Consiliul Judelului Galali cu nr. 82491 1 0.1 O.2O1 3:

Av6nd in vedere prevederile art. 8, alin (2), lit. a) din Legea nr. 5112006 a serviciilor
comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 14, lit. b) din Legea nr.241l20OG privind serviciul
de alimentare cu apd 9i canalizare, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. d) 9i f) din Legea nr. 21512001
privind^administralia publicd locald, republicate, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administralia publicd
locald, republicat6, cu modificdrile gi completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobd Master Planul revizuit 9i Lista prioritard a obiectivelor de investilii

ce asigurd serviciile de apd gi apd uzatd in judelul Galati, conform anexei, care face parte
integrantd din prezenta hot6r6re.

{g!! Prezenta hotdrAre se va comunica Direcliei Economie gi Finanfe, Serviciului
licitalii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publicd gi Unitate-.lmplementare
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului , Asocialiei de
Dezvoltare lntercomunita16 "Serviciul Regional Apal 9is.q Canal S.A. Galali.
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