
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. ţ 93 

Din O-Z - o 	2018 

Privind: asocierea municiiului Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, din 
jude ţul Gala ţi cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna Matca din judejul GalaJi, 
prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urm ă, în calitate de 
membru al Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSER V Gala ţi. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, j ud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 53719 / 05.06.2018; 	 - 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	/ 	] 
în data de 	O 6 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr 53720 /05.06.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Monitorizare Servicii Publice 

înregistrat sub nr.53721 / 05.06.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 

nr. 
- adresa UAT comuna Matca, nr. 8587 / 29.05.2018, înregistrată  la UAT Municipiul 

Tecuci cu nr. 52818 / 30.05.2018; 
- art 8,alin.3, lit.c), respectiv art. 1 0, alin( 1), alin(2) din Legea serviciilor publice nr. 

51/2006, republicat ă  în martie 2013; 
- Hotărârea Guvernului nr.855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru si a 

statutului - cadru ale asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitară  cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 

-art. 36 alin.2 lit.e) si alin 7, lit.c), respectiv art.37 din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin 2, lit f) şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprob ă  asocierea municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului 
Tecuci, din judeţul Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna Matca din jude ţul 
Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urmă, în calitate de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi. 

Art.2. Se acceptă  Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna Matca din jude ţul Galaţi,în 
calitate de mernbru a1 Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi. 



Art.3. Se aprob ă  modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercornunitar ă  ECOSERV Galaţi prin Act adi ţional. 

Art.4.Se împuternicete reprezentantul U.A.T. Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, în 
Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi, dl. 
Săndică  Marian, să  voteze modificarea Actului Constitutiv si a Statutului ca urmare a 
acceptării Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Matca în calitate de membru al 
Asociaţiei si a schimbării reprezentanţilor legal împuternici ţi ai unor membri asociaţi. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Institu ţiei Prefectului jude ţului Galaţi, Primarului 
comunei Matca si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
MILFTlJJJ l()RGHI 	 FOTACHE VALRICA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 53720 / 05.06.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: asocierea municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, din 
jude ţul Gala ţi cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna Matca din jude ţul Gala ţi, 
prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urm ă, în calitate de 
membru al Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSER V Gala ţi. 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
21512001, republicată , cu modifică rile ş i completările ulterioare, se pot constitui asocia ţii de 
dezvoitare intercomunitare, în scopul realiz ării în comun a unor proiecte de dezvoltare de 
intereszonal sau regional, ori al furniz ă rii în comun a unor servicii publice. 

ln anul 2011, Consiliul Judeţean Gaiaţi s-a asociat cu următoarele Unităţ i Administrativ 
Teritoriale din jude ţul Galaţi prin Consiliul Local Galaţi, Consiliul Local Bereti, Consiliul Local 
Tîrgu Bujor, Consiliul Local Bă lăbănesti, Consiliul Local B ă lăsesti, Consiliul Local B ă leni, 
Consiliui Local Băneasa, Consiliul Local Beresti-Meria, Consiliul Local Branitea, Consiliul Local 
Brăhăsesti, Consiliul Local Buciumeni, Consiliul Local Cavadinesti, Consiliul Local Cer ţeti, 
Consiliul Local Corni, Consiliul Local Corod, Consiliul Local Cosmesti, Consiliul Local Costache 
Negri, Consiliul Local Cuca, Consiliul Local Cudalbi, Consiliul Local Cuza-Vod ă , Consiliul Local 
Drăgănesti, Consiliul Local Drăguseni, Consiliul Local Fîrţănesti, Consiliul Local Foltesti, 
Consiliul Local Frumui ţa, Consiliul Local Fundeni, Consiliul Local Ghidigeni, Consiliul Local 
Gohor, Consiliul Local Grivi ţa, Consiliul Local lndependen ţa, Consiliul Local lveti, Consiliul 
Local Jorăsti, Consiliul Local Liesti, Consiliul Local Măstăcani, Consiliul Local Movileni, Consiliul 
Local Munteni, Consiliul Local N ămoioasa, Consiliul Local Negrileti, Consiliul Local Nicoresti, 
Consiliul Local Oancea, Consiliul Local Pechea, Consiliul Local Piscu, Consiliul Local Poiana, 
Consiliul Local Priponesti, Consiliul Local Rădesti, Consiliul Local Rediu, Consiliul Local Schela, 
Consiliul Local Scînteiesti, Consiliul Local Slobozia Conachi, Consiliul Local Smîrdan, Consiliul 
Local Smulţi, Consiliul Local Suceveni, Consiliul Local Suhurlui, Consiliul Local Sendreni, 
Consiliul Local Tudor Vladimirescu, Consiliul Local Tulucesti, Consiliul Local Ţepu, Consiliul 
Local Umbră resti, Consiliul Local Valea M ă rului, Consiliul Local Vînători, Consiliul Local Vîrlezi 

i Consiliul Local Vlădeti. 
ln anul 2014, au fost acceptate, în calitate de membri în Asocia ţia de Dezvoltare 

lntercomunitară  ECOSERV Gala ţi, următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: Municipiul 
Tecuci ş i Comuna Barcea. 

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiin ţă rii, organiză rii, reglementă rii, finanţă rii, exploată rii, 
monitoriză rii ş i gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competen ţă  a 
unităţilor administrativ—teritoriale membre, precum ş i pentru realizarea în comun a unor proiecte 
de investi ţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiin ţă rii, moderniză rii ş i/sau 
dezvoltării, după  caz, a sistemelor de utilit ăţi publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza 
strategiei de dezvoltare a acestuia. 

lnteresul comun ce stă  Ia baza constituirii Asocia ţiei este interesul general al locuitorilor 
de pe raza unităţilor ad min istrativ—terito riale membre din jude ţul Galaţi pentru îmbunătăţ irea 
calităţ ii serviciilor, în condiţ iile unor tarife ş i/sau taxe care s ă  respecte limitele de suportabilitate 
ale populaţiei. 

Prin adresa nr. 8587129.05.2018 primit ă  de la Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna 
Matca, ne este adus la cunostint ă  faptul că , în data de 29.05.2018, Consiliul local Matca a 
adoptat Hotă rârea nr. 34 privind asocierea Comunei Matca cu Consiliul Jude ţului Gala ţ i si cu 
unităţile administrativ-teritoriale membre, în vederea ader ării la Asociaţia de Dezvoltare 



Intercomunitară  ECOSERV Gala ţ i si ni se solicită  acceptul ca U.A.T. comuna Matca din jude ţul 
Galati să  devină  membru al Asocia ţ iei de Dezvoltare lntercomunitară  ECOSERV Galaţ i. 

Având în vedere prevederile art. 13 alin (1) din Anexa 2 la H.G. nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv—cadru si a statutului—cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitară  cu obiect de activitate serviciile de utiiit ăţ i publice, cu modifică rile ş i completă rile 
ulterioare si ale art. 13, alin. (1) din Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare lntercomunitar ă  ECOSERV 
Galaţi, asocia ţia poate accepta noi membri, motiv pentru care consider ăm oportun ă  asocierea 
municipiului Tecuci, prin Consiliul Local Tecuci, cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna 
Matca din jude ţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ă rii acesteia din urm ă  în 
asocia ţia de mai sus. 

Legea seniciilor comunitare de utilităţi publice nr. 5112006, repubiicată , cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare prevede urm ătoarele: 

- art. 10, alin. (4): unităţile administrativ—teritoriale pot mandata, în condi ţiile legii, 
asocia ţiile de dezvoltare intercomunitară  având ca scop serviciile de utilit ăţi publice, prin 
hotă râri ale autorităţilor lor deliberative, s ă  exercite, pe seama ş i în numele lor, dreptul de a 
delega gestiunea serviciilor de utilit ăţi publice transferate în responsabilitatea asocia ţ iilor, 
inclusiv dreptul de a pune la dispozi ţie sistemele de utiiităţi publice aferente serviciilor de utilit ăţ i 
publice transferate. ln acest scop, hot ărârile autorităţ ilor administraţiei publice locale privind 
mandatarea şi actele juridice de constituire a oric ă rei asocia ţii trebuie să  conţ ină  prevederi 
detaliate ş i complete privind condi ţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special 
încredin ţat; 

- alin. (5): unităţile administrativ—teritoriale pot mandata asocia ţiile de dezvoltare 
intercomunitară  având ca scop serviciile de utilit ăţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 
constitutiv şi statutui asocia ţiei, să  exercite, în numeie şi pe seama lor, atribu ţiile, drepturile ş i 
obligaţiile prevăzute Ja art. 8 alin. (3), art. 9 ş i art. 22 alin. (3) ş i (4), cu excep ţia celor prevăzute 
la art. 8 aiin. (3) lit. b)-d), f)-h) ş i art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribu ţiilor, drepturilor ş i 
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), dAI) ,  dA2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 
alin. (2), ai-t. 30 alin. (5) ş i art. 32 alin. (4) este condi ţionată  de primirea în prealabil a unui 
mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre 
ale asociaţiei. 

- aIin.. (51): în situaţia în care autorit ăţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale nu se pronun ţă  asupra hotă rârilor privind acordarea mandatelor speciale prev ăzute la 
alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicit ării, se prezumă  că  unităţile administrativ-
teritoriale au acceptat tacit delegarea atribu ţiilor lor. 

- alin. (8): prin derogare de la prevederile art. 37 ş i 92 din Legea nr. 215/2001, 
republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, statutul ş i actul constitutiv ale asocia ţiilor 
de dezvoltare intercomunitară  având ca scop serviciile de utilit ăţi publice se aprobă  prin hotă râri 
ale autorităţilor deliberative ale unit ăţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează , în 
numele ş i pe seama acestora, de primarii unit ăţilor administrativ-teritoriale asociate ş i/sau, după  
caz, de pre şedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentan ţi ai comunelor, oraşelor, 
municipiilor ş i judeţelor în adun ările generale ale asocia ţiei; primarii şi, respectiv, pre şedinţ ii 
consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea general ă  a asocia ţ iei, 
prin dispozi ţie. 

Faţă  de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului Local 
Tecuci, proiectul de hotă râre alăturat. 

PRIMAR 
Cătălin Gonstantin Hgr 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

PRIMAR 

Nr 53721 / 05.06.2018 

RAPOR T DE SPECIALITA TE 

Privind: asocierea municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, din 
jude ţul Galati cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  comuna Matca din jude ţul Gala ţi, 
prin Consiliul Local Matca, în vederea accept ării acesteia din urm ă, în calitate de 
membru al Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSER V Galati. 

Prin prezentul proiect de hot ărâre se propune adoptarea unui act administrativ de 
asociere al municipiului Tecuci din jude ţul Galaţi, prin Consiliul Local Tecuci, cu Unitatea 
Administrativ Teritorial ă  comuna Matca, din jude ţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în 
vederea acceptă rii acesteia din urm ă , în calitate de membru al Asocia ţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară  ECOSERV Galaţi. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază  următoarele: 

a) starea de fapt - Asocia ţia de Dezvoltare lntercomunitar ă  ECOSERV Galaţi s-a 
constituit în scopul înfiinţă rii, organizării, reglementă rii, finanţării, exploată rii, monitoriză rii ş i 
gestionării în comun a serviciului de management al deeurilor pe raza de competen ţă  a 
unităţ ilor administrativ—teritoriale membre, precum ş i realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiin ţă rii, moderniză rii ş i/sau dezvoltă rii, 
după  caz, a sistemelor de utilit ăţi publice aferente serviciului de management al deeurilor, pe 
baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

b) starea de drept— prin faptul că  proiectul de hotărâre este sus ţinut de dispozi ţ iile 
art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicat ă , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare - asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă  se constituie, în 
condiţiile legii, în scopul realiză rii în comun a unor proiecte de dezvoitare de interes zonal sau 
regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Acela ş i act normativ detaliaz ă , în 
cuprinsul art. 12 şi 13, modalităţile de finan ţare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitar ă , 
precum ş i chestiunile privind conducerea şi funcţionarea acestora. ln plus, asocia ţiile de 
dezvoltare intercomunitară , înfiinţate potrivit legii, se supun ş i dispozi ţiilor Legii serviciilor 
comunitare de utilit ăţi publice nr. 51/2006, republicată , cu rnodifică rile ş i completă rile ulterioare 
ş i ale Ordonan ţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ţ ii ş i fundaţii, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 13 alin (1) din Anexa 2 la H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea 
actului constitutiv—cadru si a statutului—cadru ale asocia ţiilor de dezvoltare intercomunitar ă  cu 
obiect de activitate serviciile de utilit ăţi publice, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 
,,Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asocia ţilor ş i cu încheierea unui act adi ţ ional la 
prezentul statut, prin care noii membri sunt men ţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate 
administrativ-teritorial ă  care devine membru al Asocia ţiei acceptă  în totalitate prevederile 
prezentului statut ş i deieag ă  gestiunea Serviciului operatorului, prin act adi ţional la contractul de 
delegare, ce va fi semnat de Asocia ţie în numele ş i pe seama unităţ ii administrativ-teritoriale 
respective. Pentru a vota hot ă rârea de acceptare a noi membri, reprezentan ţii asociaţ ilor în 
adunarea generală  a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unit ăţ ilor 
ad min istrativ-teritoriale pe care le reprezint ă , acordat prin hot ă râre a consiliului local sau 
judeţean, după  caz. 



Legea serviciitor comunitare de utilit ăţi publice nr. 5112006, repubiicată , cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare prevede urm ătoarele: 

art. 10: - alin. (4): unit ăţ ile administrativ—teritoriale pot mandata, în condi ţiile legii, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară  având ca scop serviciile de utilit ăţ i publice, prin 
hotă râri ale autorit ăţ ilor lor deliberative, să  exercite, pe seama ş i în numele lor, dreptul de a 
delega gestiunea serviciilor de utilităţ i publice transferate în responsabilitatea asocia ţ iilor, 
inclusiv dreptul de a pune la dispozi ţ ie sistemele de utilităţ i publice aferente serviciilor de utilit ăţ i 
publice transferate. ln acest scop, hot ă rârile autorităţ iior administra ţ iei publice locale privind 
mandatarea ş i actele juridice de constituire a oric ă rei asociaţii trebuie s ă  conţ ină  prevederi 
detaliate ş i complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special 
încredin ţat; 

- alin. (5): unit ăţile administrativ—teritoriale pot mandata asocia ţiile de dezvoltare 
intercomunitară  având ca scop serviciile de utilit ăţ i publice, în condi ţ iile stabilite prin actul 
constitutiv ş i statutul asocia ţiei, să  exercite, în numele ş i pe seama lor, atribu ţiile, drepturile ş i 
obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 ş i art. 22 alin. (3) ş i (4), cu excep ţ ia celor prevăzute 
la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) ş i art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribu ţiilor, drepturilor ş i 
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), dAl), dA2) ,  i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 
alin. (2), art. 30 alin. (5) ş i art. 32 alin. (4) este condi ţionată  de primirea în prealabil a unui 
mandat special din partea autorit ăţ ilor deliberative ale unit ăţ ilor administrativ-teritoriale membre 
ale asociaţ iei. 

- alin. (51): în situa ţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale nu se pronun ţă  asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prev ăzute la 
alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicit ării, se prezumă  că  unităţile administrativ-
teritoriale au acceptat tacit delegarea atribu ţiilor lor. 

- alin. (8): prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, 
republicată , cu modificările şi completă rile ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asocia ţiilor 
de dezvoitare intercomunitară  având ca scop servîciile de utilităţi publice se aprobă  prin hotărâri 
ale autorităţilor deliberative aie unităţilor adrninistrativ-teritoriale membre ş i se semnează , în 
numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate ş i/sau, dypă  
caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, 
municipiilor ş i judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; primarii ş i, respectiv, preşedinţii 
consiliilor judeţene îş i pot delega calitatea de reprezentant în adunarea general ă  a asociaţ iei, 
prin dispoziţ ie. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de iegalitate prevăzute de art. 36 alin. (6) lit. 
a) din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicată , cu modifică rile ş i 
completările uiterioare. 

Astfel, consiliul local ,,hotă răşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 
unităţi administrativ—teritoriale din ţară  ori din stră inătate, precum ş i aderarea la asociaţii 
naţionale ş i internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovă rii 
unor interese comune. 

Proiectul de hotă râre îndeplineşte condi ţiile de legalitate si poate fi supus dezbaterii 
şedinţei în plen a Consiliului Local Tecuci în forma prezent ă . 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
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NR. 8587/29.05.2018 

CA 

Pri maria Teeuci ,Pi•i rnaria Tg. Buj or,Primari Beresti,Primaria Balabanesti, 
Pri rnaria Baleni , Pri maria Balasesti, Primaria Baneasa,Pri rnaria Barcea,Primari a 
l3eresti Meria,Primavja Brahasesti ,Primaria Bran istea,Primaria 
l3uciumen i,Primaria Cavadinesti,Prjmarja Certesti,Primaria Comi,Primaria 
Corod, Pi- i rnaria Cosmesti,Primaria Costache Negri,Primaria Cuca,Primaria 
Cudalbi,Prjmarja Cudalbi,Prjmarja Cuza Voda,Primaria Draganesti,Primaria 
Draguseni , Prirnari a Firtanesti,Prjmaria Foltesti ,Primaria Frumusita, Pri maria 
Funden i , Pri rnaria G h idigen i ,Prim arja Gohor,Primaria G ri vita,Primaria 
I ndependenta,Pri maria 1 vesti ,Primarja Jorasti,Pri maria Li esti ,Primaria 
Mastacanj,Prjmarja Matca,Prjrnarja Movileni,Primaria Munteni ,Primaria 
Namo l oasa, Primari a Negri 1 esti ,Pri maria Nicoresti,Primaria Oancea, Primaria 
Pechea, Pri maria P iscu, Primaria Poiana,Primaria Priponesti,Primaria 
Radestj,Prjrnarja Rediu,Primaria Schela,Primaria Scanteiesti,Primaria 
Sendreni , Prirnaria S Iobozia Conachi , Primaria Smardan,Primaria Smulti ,Primaria 
S ueeveni . Prirnaria Suhurlui ,Pri maria Tepu,Primarîa Tudor 
V1 adim irescu,Prirnaria Tu!ucesti,Primaria Umbraresti,Primaria Valea 
Marul ui,Primaria Vanatori,Primaria Varlezi,Primaria Vladesti ,Primaria Valea-
Marului, 

Avand in vedere Î-Iotararea cle Consiliu Local Matca 
nr34/29.05.2018, privind aprobarea asocierii Consiliului Iocal al cornunei 
Matca, judetul Galati cu Consiliul Judetean Galati si cu unitatile 
administrativteritoriale din judetul Galati, in vederea aderarii la Asociatia de 
Dczvoltare Intercomunjtara,, Ecoserv ,, Galati , va rugarn sa ne acceptati 
aderarea Ia Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Ecoserv ,, Galati. 

PRIMAR, 

./ 


