-ROMANIA
JIIJDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.J
Ding. 07.2017
Privind: acceptarea UAT comuna GRIVITA, jud. Galati, In calitate de membru In
AD!- Serviciul Regional Apà Galati.
Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tcuci, Judetul Galati;
. 07.2017
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare:q6 61 /
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta
L'/'W' in
.07. 2017;
data de
fAçand in vedere expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.
/
•
7 ,bOi
. 07.2017
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Cancelarie Juridic,
V . 07. 2017;
inregistrat sub nr. '7'O63 /
Avand in vedere raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 4i2i
Avand in vedere adresa nr.4816 din 03.07.2017 emisa de UAT Comuna Grivita,
Inregistratä la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 1 62/CL/06.07.2017;
Având In vedere HCL nr.16/30.06.2017 a Consiliului Local al Comunei Grivita;
Avand in vedere prevederile HCL nr. 14/12.02.2008 a Consiliului Local Tecuci;
Avand in vedere prevederile - art.13 din Statutul ADI-SRA Galati;
Avand in vedere prevederile - art.11, alin.1, art.12, a!in.1, art.36, alin.6, lit, a, pct.14 din
Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localä, republicatä In 2007, cu modificärile i
completärile ulterioare;
In baza art. 45 aim. 2 si art. 115 aim. 1 lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in 2007.

HOTARASTE:
Art.1 Se acceptä UAT comuna Grivita, In calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitarä - Serviciul Regional Apa Ga1ai.
Art.2.- Prezenta hotãrâre se comunicä, prin grija secretarului comunei, In termenul
preväzut de lege, persoanelor interesate.
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ROMANIA
J[JDETUIL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRJMAR
2- din
#b66
Nr.
.07.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: acceptarea UAT comuna Grivita jud. Galati, In calitate de
membru In AD!- Serviciul_Regional Apä Galati.

4"

Urmare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
' publica locala, republicata in 2007, potrivit caruia ,,Consiliile Locale si Consiliile
Judetene pot hotara asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in
interesul colectivitatii locale pe care lie reprezinta, la inflintarea, functionarea si
dezvoltarea unor organisme prestato are de servicii publice si de utilitate publica de
interes local sau judetean", coroborate cu art.10 alin.2 din Legea nr.241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si canal izare unde se arata ca ,,Unitatile
administrative-teritoriale se pot asocial intre ele, in vederea infiintarii si organizarii
in interes comun a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si pentru
inflintarea si exploatarea infrastructurii aferente acestuia in conditiile stabilite prin
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006".
Prin HCL nr. 14/12.02.2008 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al
Municipiului TecuCi in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Serviciul Regional Apa Galati" a Actului Constitutiv si a
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul Regional Apa
Galati".
In conformitate cu dispozitiile art.13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara - Serviciul Apa Galati, ,,asociatia poate accepta noi membri, cu
consimtamantul tuturor Asociatiilor, exprimat prin hotarare de Consiliul Local, si
cu incheierea unui act aditional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt
mentionati in preambulul Statutului".
Fata de cele prezentate consideram ca sunt indeplinite conditiile de legalitate
in vederea aprobarii prezentului proiect de hotarare, in forma prezentata.
PRMR.
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

ROMANIA
JUDETUL GALATI
SERVICIUL CANCELARIE JURIDIC
1O a3 / 2. 07.2017
NR. ~
RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: acceptarea UAT comuna Grivita, jud. Galati, in calitate de
membru in ADI- Serviciul Regional Apa Galati.
Prin HCL nr. 14/12.02.2008 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al
'..-% Municipiului Tecuci in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,Serviciul Regional Galati" a Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Serviciul Regional Apa Galati".
Ca urmare a prevederilor art.17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata in 2007, potrivit caruia „ Consiliile Locale si Consiliile
Judetene pot hotara asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in
interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, la inflintarea, functionarea si
dezvoltarea unor organism prestatoare de servicii publice si utilitate publica de
interes local sau judetean", coroborate cu art.10 alin.2 din Legea nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare unde se arata ca "Unitatile
administrative-teritoriale se pot asocial intre ele, in vederea infiintarii si organizarii
in interes comun a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si pentru
inflintarea si exploatarea infrastructurii aferente in conditiile stabilite prin Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006".
In conformitate cu dispozitiile art.13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara-Serviciul Apa Galati ,asociatia poate accepta not membri, cu
consimtamantul tuturor Asociatiilor, exprimat prin hotarare de Consiliu Local, si
cu incheierea unui act aditional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt
mentionati in preambulul Statutului"
Fata de cele prezentate consideram ca sunt indeplinite conditiile de legalitate in
vederea aprobarii prezentului project de hotarare, in forma prezenta.
SERVICIU JURIDIC
Iulieta Groza

