
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _________________ 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  1405/22.02.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unui mandat 
special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi” 
 

Prin 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, s-a solicitat aprobarea prin hotărâre de 

consiliu județean a acordării unui mandat special Domnului Costel Fotea, 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. 

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. 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevede următoarele: 

- Art. 10 alin. (5): „Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 

constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi 

obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor 

prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) -d), f) -h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 

drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i) -k), art. 9 alin. (2) lit. g), 

art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui 

mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale asociaţiei“; 



- Art. 8 alin. (3): „ În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente.“ 

  În conformitate cu prevederile  art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

„Strategia tarifară prevăzută la alin. (2) se elaborează de către unitatea administrativ-

teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se 

actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a 

unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 

baza mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care 

operatorul/operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de 

apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile“. 

Conform Statutului Asociaţiei, art. 22, alin. (1): „Hotărârile Adunării Generale luate în 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i)- j) și art. 17 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu 

pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui 

mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

asociatului al cărui reprezentant este“. 

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. 5 juridicã, pentru administraţie publicã localã, de respectarea 

drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, de cooperare interinstituţionalã ale Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 

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

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
COSTEL FOTEA 

 
 
 

 
Marilena Samoilă/                                              Director executiv,                                                                         
1 ex./21.02.2022                                                                                                                     Camelia Epure 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr. 1405 /22.02.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

     
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unui mandat 
special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi” 
 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind acordarea unui 

mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi”. 

Prin 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, s-a solicitat aprobarea prin hotărâre de 

consiliu județean a acordării unui mandat special Domnului Costel Fotea, reprezentant 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. 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevede următoarele: 

- Art. 10 alin. (5): „Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 

constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi 

obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor 

prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) -d), f) -h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 

drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i) -k), art. 9 alin. (2) lit. g), 

art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui 

mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ale asociaţiei“; 

- Art. 8 alin. (3): „ În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente.“ 

  În conformitate cu prevederile  art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

„Strategia tarifară prevăzută la alin. (2) se elaborează de către unitatea administrativ-

teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se 

actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a 

unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 

baza mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care 

operatorul/operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de 

apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile“. 

Conform Statutului Asociaţiei, art. 22, alin. (1): „Hotărârile Adunării Generale luate în 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i)- j) și art. 17 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu 

pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui 

mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

asociatului al cărui reprezentant este“. 

         În consecinţă, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru 

reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul 

Regional Apă Galaţi” îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 
 

 
 
 

Direcția 
Programe  
 

Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională  

Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

Direcția 
Tehnică 

Direcţia 
Arhitect Şef 

Direcţia 
Patrimoniu 

Serviciul 
Contencios şi 
Probleme 
Juridice 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect 
Şef, 

Director 
Executiv 
Adjunct, 

Şef serviciu 
 

Camelia 
Epure 

Laura-Delia 
Angheluță  

George 
Stoica 

Radu 
Măciucă 

 Sorin 
Hălăşag 

Alina Nedelcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilena Samoilă/                                           Director executiv,                                                                         
1 ex./21.02.2022                                                                                                                     Camelia Epure 
 


