
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _________________ 2019 
 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 
2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4528/18.04.2019 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru  promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeanã, 
regională şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean 
Galaţi privind aprobarea asocierii Consiliului Județului Galați cu Consiliul Local Galați, 
Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local Târgu Bujor și Consiliul Local Șendreni în vederea 
aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Serviciul Regional Apa Galaţi;  

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galaţi” nr. 43/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
4528/16.04.2019; 

Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin. (a) din Anexa 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. a), art. 11 lit. b) și cap. IV, art. 1 ale Anexei 2 la 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”;  

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (1) şi art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” pentru anul 2019, în 
valoare de 100.000 lei. 

          
Art.2 (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galaţi”. 
 (2) Direcția Economie și Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Galați va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 

SLMSCUP,                                                                                                                                                                                   Şef SLMSCUP, 
Marilena Samoilă/1 ex./16.04.2019                                                                                                                                 Paula-Elena Simion                                                                                                                           

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4528/18.04.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, 
a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2019 

 
 

Prin Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat 
asocierea cu Consiliul Local Galaţi, Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local Tîrgu Bujor şi 
Consiliul Local Şendreni în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”, prin care se acceptă în totalitate prevederile Actului 
Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei, inclusiv aprobarea cotizaţiei anuale. 

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de 
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 
publice aferente serviciului alimentării cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de 
dezvoltare a acestuia. 

Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre din judeţul Galaţi, pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte 
limitele de suportabilitate ale populaţiei. 

În prezent, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” 
este formată din 43 de membri, şi anume: judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, municipiul 
Tecuci, oraşul Tîrgu Bujor, oraşul Bereşti, comuna Bălăbăneşti, comuna Bălășești, 
comuna Băleni, comuna Băneasa, comuna Barcea, comuna Bereşti-Meria, comuna 
Braniştea, comuna Brăhăşeşti, comuna Buciumeni, comuna Cavadineşti, comuna Corni, 
comuna Cosmeşti, comuna Cuca, comuna Cudalbi, comuna Cuza-Vodă, comuna 
Drăgăneşti, comuna Fundeni, comuna Ghidigeni, comuna Grivița, comuna Independenţa, 
comuna Iveşti, comuna Jorăști, comuna Lieşti, comuna Matca, comuna Movileni, comuna 
Nicorești, comuna Pechea, comuna Piscu, comuna Rădeşti, comuna Slobozia Conachi, 
comuna Smârdan, comuna Suceveni, comuna Şendreni, comuna Tudor Vladimirescu, 
comuna Umbrăreşti, comuna Valea Mărului, comuna Vârlezi şi comuna Vlădești. 

Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin. (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 
privind aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, “Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) 
contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre”. 

În Anexa 2 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galaţi”, capitolul IV, art. 1, este prevăzută „cotizaţia Consiliului Judeţean Galaţi în 
sumă de 100.000 lei/an”. 

Solicităm, în acest sens, raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, 



studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

 
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLMSCUP,                                                                                                                                                                                   Şef SLMSCUP, 
Marilena Samoilă/1 ex./16.04.2019                                                                                                                                 Paula-Elena Simion  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 4528/18.04.2019 
 

 

 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, 
a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2019  

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plăţii, 
din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, aferentă anului 2019. 
 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa  
Galaţi” s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de canalizare pe 
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 
aferente serviciului alimentării cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia. 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile 
art. 12, alin. (1) din legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare – „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”. Acelaşi act normativ detaliază în 
cuprinsul art. 17: “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu 
capital ori cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la 
înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate publică de interes local ori judeţean, în condiţiile legii”. 

 
         Conform prevederilor cap.VI, art. 3, alin. (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, “Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile 
asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre”. 
 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 Consiliul Judeţean 
Galaţi a aprobat asocierea cu Consiliul Local Galaţi, Consiliul Local Tecuci, Consiliul 
Local Tîrgu Bujor şi Consiliul Local Şendreni în vederea aderării la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, prin care se acceptă în 
totalitate prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei, inclusiv aprobarea 
cotizaţiei anuale. 
 

Conform Statutului Asociaţiei, art. 7, lit. a) “Sursele de venit ale Asociaţiei sunt 
următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile 
asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora”, iar art. 11, lit. b) prevede 



 

că “Asociații au următoarele obligaţii: (…) b) să plătească cotizația anuală. Cotizația 
fixată prin prezentul Statut este prevăzută în anexele 1 şi 2 ale acestuia’’. 

 
În cadrul Anexei 2 la Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apa Galaţi”, în cap. IV, art. 1 se prevede: “Cotizația anuală pentru Consiliul 
Judeţean Galaţi în sumă de 100.000 Lei/an”. 

 
Având în vedere angajamentele luate, precum şi faptul că, în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute de lege, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes 
judeţean, susţinerea financiară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi”, prin plata contribuţiei de membru aferentă anului 2019, poate 
reprezenta o modalitate de a contribui la creşterea calităţii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în judeţul Galaţi. 
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54, lit. „b” 
din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi 
supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SLMSCUP,                                                                                                                                                                                   Şef SLMSCUP, 
Marilena Samoilă/1 ex./16.04.2019                                                                                                                                 Paula-Elena Simion  
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