
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 65 

din 28 februarie 2022 
 

privind: acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1405/22.02.2022 

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, judeţeanã, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridicã, pentru administraţie publicã localã, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 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 Apă Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 17/21.01.2022 şi adresa nr. 51/08.02.2022 ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, înregistrate cu nr. 
1405/21.01.2022, respectiv cu nr. 1405/08.02.2022 la Consiliul Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), lit. k) şi art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d şi e, alin. (5) lit. m) și alin. (7) lit. c şi 
art. 175 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se acordă mandat special Domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, reprezentant de drept al Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, pentru: 

-  a vota hotărârile de acceptare de noi membri, precum și a retragerii și excluderii unor 
membri din Asociație; 

- aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și 
modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi 
sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului; 

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii de operare a serviciului 
prevăzute în Contractul de delegare; 

- aprobarea Caietului de  sarcini  și a Regulamentului Serviciului consolidat și armonizat 
pentru întreaga arie de operare a serviciului. 

Art.2 Se împuternicește Domnul Costel Fotea, reprezentant al Judeţului Galaţi în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, 
să semneze în numele și pe seama Consiliului Judeţean Galaţi actele adiționale ale Actului 
constitutiv și Statutului Asociației.         

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apă Galaţi”. 
  

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 

 
 
 

Marilena Samoilă/ 1 ex./21.02.2022             Director Executiv  –  Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 


