
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr. 1518/23.02.2009 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor de utilităţi publice 
 

Având în vedere integrarea României  în  Uniunea Europeană, este imperios 
necesar să se stabilească o strategie coerentă astfel încât oraşele şi comunele mai 
mici şi mai puţin dezvoltate să primească finanţări consistente pentru ca efortul 
investiţional în domeniu să îşi atingă eficienţa scontată şi să se alinieze la comunitatea 
europeană.

Scopul fundamental al acestei strategii este stabilirea obiectivelor, identificarea 
soluţiilor şi a direcţiilor de acţiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi
eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, avute în vedere de strategia în discuţie, 
sunt servicii de interes public local - comunal, orăşenesc, municipal, judeţean şi/sau 
intercomunal - înfiinţate şi organizate de autorităţile administraţiei publice locale, 
gestionate şi exploatate sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea şi controlul 
acestora, prin care se asigură următoarele utilităţi:   
- Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; 
- Serviciul de salubrizare a localităţilor şi managementul deşeurilor solide; 
- Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; 
- Serviciul de transport public local; 
- Serviciul de iluminat public. 
 Strategia defineşte politicile, obiectivele şi identificã soluţii şi direcţii de acţiune 
capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi eficientizării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente, în concordanţă cu obligaţiile asumate de România în 
procesul de integrare.  

Consiliul Judeţului Galaţi,  în calitate de autoritate a administraţiei publice la nivel 
de judeţ, are ca principală atribuţie conferită de Hotărârea Guvernului  nr. 246/2006 
privind aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, realizarea Strategiei judeţene privind aceste servicii. 

Strategia este concepută pe termen lung, cu un orizont de timp în anul 2020, şi
va sta la baza fundamentării elaborării şi implementării Planului multianual de 
dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, care va fi corelat cu Planul 
naţional de dezvoltare.  

Faţă de cele învederate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.

Solicităm raportul de avizare al tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

PREŞEDINTE, 
 

EUGEN CHEBAC 
 



HOTĂRÂREA NR. _____    
din ____________________ 2009 

 
privind: aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor de 
utilităţi publice  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  1518/23.02.2009 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 
de utilităţi publice; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza 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 Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor de 
utilităţi publice cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Drumuri-Poduri şi Monitorizare 

Servicii de Utilitate Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi şi este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
 
Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş


