
 

HOTǍRÂREA  Nr. 181 

din  26 mai 2022 
 

privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor 
de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4864/18.05.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al 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, 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;  

Având în vedere adresa nr. 1778/15.04.2022 a S.C. Apă Canal S.A. Galaţi, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4864/15.04.2022; 

Având în vedere adresa nr. 2216/16.05.2022 a S.C. Apă Canal S.A. Galaţi, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4864/1/16.05.2022; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. d)  și alin. (5) lit. m)  
din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. (1) Se aprobă modificarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a 

obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile  de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 407/2013 privind aprobarea Master Planului revizuit 
şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa” Galaţi şi S.C. Apă Canal S.A. Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 

 

Daniela Pușcaș /                                           Director Executiv  
1 ex./16.05.2022                                                                                                                                                           Camelia Epure                                             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 

Ionel Coca                                                                                                            


