
NOMAI{IA

"U, ile
2013

lniliator: Vicepregedinte al Consiliului Judelului Galafi, Cornel
Numdrul de inregistrare si data depunerii proiectului: 8907 /

Consiliul Judelului Gala[i;
Avdnd in vedere expunerea de motive a inifiatorului;
Av6nd in vedere raportul de specialitate comun al direcfiilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelului Gala!i;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget -

finanle, skategii, studii 9i prognozd economico - sociald, al comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald locald, judeleand,
regionald si europeanS, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urband 9i iurald,
agriculturd, conservarea 9i proteclia mediului gi de servicii publice ale Consiliului Judelului
Galali 9i al comisiei de specialitate nr. 5 juridicd, pentru administralie publica locala, de
respectarea derpturilor gi liberta!ilor cetdlene9ti, de cooperare interinstitu,tionald;

Avand in vedere adresa nr. 3008/04.11.2013 a s.c. Apd canal S.A. Tnregistratd la
Consiliul Judelului Galali cu nr. 8907 104.1 1 .201 3;

Avdnd in vedere prevederile art. 9, alin (1), lit d) din Legea nr. 51t2oo6 a serviciilor
comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile art. 14, lit. b) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul
de alimentare cu apd gi canalizare, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 91, alin. (3) lit. d) din Legea nr.21st2oo1 privind
administralia publicd localS, republicat6, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. Se aprobd modificarea Hotdr6rii nr. 4OG129.1O.2013 a Consiliului Judelului

Gala[i privind aprobarea cofinanldrii in anul 2014 a proiectului de investilii ,,Reabilitarea s,i
extinderea infrastructurii de apd 9i apd uzatd din judelul Gala!i,', astfel:> Art. 1 se modificd, avAnd urmdtorul conlinut:
Se.. aprobd cofinanlarea proiectului de investilii ,,Asistenld tehnicd pentru pregdtirea
aplicatjei de fin_anlare gi a. documentaliei de atribuire penku proiectul Regional de
Dezvoltare a lnfrastructurii de Apd gi Apd Uzatd din Judelul Galali, in perioida 2014_
2020", in valoare de7.144 euro cu TVA inclus, din bugetul propriu ai Consiliului Judetului
Galali penhu anul 2014, sumd ce reprezintd conkibulia in cuantum ae A,sg;/.' iii
valoarea totald a cofinanldrii din bugetele locale, a cheltuielilor eligibile aferente
contractului de asisten[d tehnicS.
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f,g!!. Prezenta hotdrAre se va comunica Direcliei Economie 9i Finanle, Serviciului
licitalii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publicd 9i Unitate lmplementare
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali, Asocialiei de
Dezvoltare lntercomunitari "Serviciul Regional Apa" Galali 9i S.C. Apd Canal S.A. Galali.
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