CONSILIUL JUDE ULUI GALA I

Nr. 1518/23.02.2009
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot!râre privind aprobarea Strategiei jude(ene privind accelerarea
dezvolt!rii serviciilor de utilit!(i publice
Având în vedere integrarea României în Uniunea European , este imperios
necesar s se stabileasc o strategie coerent astfel încât ora&ele &i comunele mai
mici &i mai pu'in dezvoltate s primeasc finan' ri consistente pentru ca efortul
investi'ional în domeniu s î&i ating eficien'a scontat &i s se alinieze la comunitatea
european .
Scopul fundamental al acestei strategii este stabilirea obiectivelor, identificarea
solu'iilor &i a direc'iilor de ac'iune capabile s asigure accelerarea dezvolt rii &i
eficientizarea serviciilor comunitare de utilit 'i publice &i, totodat , dezvoltarea,
reabilitarea &i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente.
Serviciile comunitare de utilit 'i publice, avute în vedere de strategia în discu'ie,
sunt servicii de interes public local - comunal, or &enesc, municipal, jude'ean &i/sau
intercomunal - înfiin'ate &i organizate de autorit 'ile administra'iei publice locale,
gestionate &i exploatate sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea &i controlul
acestora, prin care se asigur urm toarele utilit 'i:
- Serviciul de alimentare cu ap , canalizare &i epurare a apelor uzate;
- Serviciul de salubrizare a localit 'ilor &i managementul de&eurilor solide;
- Serviciul de alimentare cu energie termic în sistem centralizat;
- Serviciul de transport public local;
- Serviciul de iluminat public.
Strategia define&te politicile, obiectivele &i identificã solu'ii &i direc'ii de ac'iune
capabile s asigure accelerarea dezvolt rii &i eficientiz rii serviciilor comunitare de
utilit 'i publice &i, totodat , dezvoltarea, reabilitarea &i modernizarea infrastructurii
tehnico-edilitare aferente, în concordan' cu obliga'iile asumate de România în
procesul de integrare.
Consiliul Jude'ului Gala'i, în calitate de autoritate a administra'iei publice la nivel
de jude', are ca principal atribu'ie conferit de Hot rârea Guvernului nr. 246/2006
privind aprobarea Strategiei Na'ionale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor
comunitare de utilit 'i publice &i a Legii nr. 215/2001 privind administra'ia public
local , realizarea Strategiei jude'ene privind aceste servicii.
Strategia este conceput pe termen lung, cu un orizont de timp în anul 2020, &i
va sta la baza fundament rii elabor rii &i implement rii Planului multianual de
dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit 'i publice, care va fi corelat cu Planul
na'ional de dezvoltare.
Fa' de cele învederate, supunem spre adoptare proiectul de hot râre în forma
prezentat .
Solicit m raportul de avizare al tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului
Jude'ului Gala'i.
PRE+EDINTE,
EUGEN CHEBAC

HOT RÂREA NR. _____
din ____________________ 2009
privind: aprobarea Strategiei jude ene privind accelerarea dezvolt rii serviciilor de
utilit i publice
Ini iator: Pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac;
Num rul de înregistrare i data depunerii proiectului: 1518/23.02.2009
Consiliul Jude ului Gala i;
Având în vedere expunerea de motive a ini iatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direc iilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Jude ului Gala i;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude ului Gala i;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilit) i publice, actualizat);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hot)rârea Guvernului nr. 246/2006
pentru aprobarea Strategiei na ionale privind accelerarea dezvolt)rii serviciilor comunitare
de utilit) i publice;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia public) local), republicat), cu modific)rile 0i complet)rile ulterioare;
În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public) local),
republicat), cu modific)rile 0i complet)rile ulterioare;

HOT

R

T E:

Art.1. – Se aprob) Strategia jude ean) privind accelerarea dezvolt)rii serviciilor de
utilit) i publice cuprins) în anexa care face parte integrant) din prezenta hot)râre.
Art.2. – Prezenta hot)râre se va comunica Direc iei Drumuri-Poduri 0i Monitorizare
Servicii de Utilitate Public) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ului
Gala i 0i este supus) formalit) ilor de publicitate prev)zute de lege.

PRE

E D I N T E,

Eugen Chebac
Contrasemneaz pentru legalitate
Secretarul Jude ului,
Paul Pu ca

