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HoTARARE

ANr*2/ l2orl

Privind aprobarea modificarii modelului de
,'Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap[ qi de canaliza re pe raz
judefului GalaJi"

Adunarea Generald a Asociafilor
AvAnd in vedere:
- Preveclerile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice, cu
modificarile gi
completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare nr" 241/2006, ou
completdrile gi modificdrile ulterioare;
- Preverlerile art. 17 alin. (a) si art. 27 alin. (4) din Statutul Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitari,,serviciul Regional Apa', Galafi;- Prevederile ale art. 46.6 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apd
gi de canalizare;

-

Adresa operatorului

Regional soc. Api-canal s.A. Galafi nr. 1442g din 26.04.201g
inregistratd la A.D'I. sub nr. 54 din 26.04.,018 privind solicitare
aprobare a noilor forme de
,,Contraote de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare,,
- Hotiriirea AD.r. serviciul Regional Apa Galaf i nr. Sllz}tr piiuina
aprobarea modelului de
contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare bu apa gi
de canaiizare pe razaJude{glui
Galati qi a Municipiului Tecuci pentru agenlii econgmiii, instituJii publice,
asociafiile de
propietari gi consumatori casnici;
- Hotiriirea AD.I. Serviciul Regional Apa Galaf i nr.
43/2013 privind aprobarea modelului de
contract de furnizare/prestare a serviciilor de alir entare cu apd gi
d. canali zare pe raza Judefului
Galati pentru agenJii econo
institutrii publice;
- Raportul de specialitate 20lg;
- Votul exprimat de membrii Adunarii Generale a Asociatilor consemnat in procesul
verbal al
qedinfei din data de
018;

norAnAgrn:
Art' 1' Se aprobd

modificarea modelului de ,,Contract de furnizare/prestare a serviciului
de
alimentare cu apd gi de canalizare pe razajude(ului Gala(i _ aE,, pentru
operatori/agenfi
economioi gi instituliipublice, conform Anexei nr" 1 la prlezentahotdrdre.

Art' 2' Se aprobd modificarea modelului de ,,Contract de furni zarelprestare a serviciului
de
imentare cu apr qi de canalizare pe rnz judefului calali
as/c,,, pentru
asociafii/condominii qi consumatori casnici, ionform Anexei nr. 2 la prezentahotdrdre.
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Art' 2,

Prezenta Hotdrdre se va comunica tuturor membrilor ai Asocialiei
de Dezvoltare
Intercomunitard ,,serviciul Regional Apd Galali", Operatorului Regional
Societatea Apd Canal
S.A. Galali gi se va afiga pe pagina de internet a consiliului Judetului.

IPRE$EDINTE,

Numdrul membrilor prezenfi
Prezenta decizie a fost adoptatd cu un numdr

de

voturi "pentru.

