
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECIJCI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

HOTARAREA Nr. 
DIN 	1/.. /2020 

Privind: Desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci In Adunarea 
generalà a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Serviciul Regional Apa 
Galati" si acordarea unui mandat special 

Initiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numär de Inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 

nr.72139/19.1 1.2020; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In edinta 

_____________ in data de 	// £o,to 
Având In vedere: 

- referatul de aprobare a initiatorului, mnregistrat sub nr. 72140/19.11.2020; 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

Inregistrat sub nr. 72141/19.11.2020; 	/ L.. 

- avizul comisiei/comisiilor de specialitate nr._______________ 
- adresa Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitarä ,,Serviciul Regional Apa 

Galati" Inregistratä sub nr.69135/04.1 1.2020, prin care se solicitä desemnarea 
reprezentantului Municipiului Tecuci si acordarea unui mandat special 
acestuia; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificärile 
i completärilor ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru 
si a Statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de 
activitate serviciile de utilitäti publice; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apä si de canalizare, cu 
modificärile si completärile ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- Art. 129, aim. (1), aim (2) lit. d), aim (7) lit. n) si aim (9) lit. c), art, 132, si art. 

139, alin (3) lit. f) din Ordonanta de urgenä a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art.! Se aprobä desemnarea Domnului Drägan Oliwer-Claudiu, Viceprimar al 
Municipiului Tecuci, in calitate de reprezentant al Municipiului Tecuci In Adunarea 
Generalä a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä ,,Serviciul Regional Apà 
Galati". 



Art.2 Se acorda mandat special Domnului Dragan Oliwer-Claudiu, Viceprimar 
al Municipiului Tecuci, in calitate de reprezentant al Municipitilui Tecuci in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional 
Apa Galati" pentru: 
- a vota hotararile de acceptare de noi membri, precum si a retragerii si excluderii 
unor membri din Asociatie; 
- aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si 
modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a 
unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului; 
- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii de operare a 
serviciului prevazute in Contractul de delegare; 
- aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului consolidat si 
armonizat pentru intreaga arie de operare a serviciului. 

Art.3 Se imputerniceste Domnul Dragan Oliwer-Claudiu, Viceprimar al 
Municipiului Tecuci, reprezentant al Municipiului Tecuci in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional Apa Galati" sä 
semneze in numele si pe seama Municipiului Tecuci actele aditionale ale Actului 
constitutiv Si Statutul Asociatiei. 

Art.4 
(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate, Consiliului Judetean Galati si Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional AO. Galati" si se aduce la 
cunostinta publica prin grija Secretarului General al U.A.T. Municipiul Tecuci. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisarea la sediul Primariei 
Tecuci si pe site-ul institutiei. 

	

PRESEDINTE DEDNT N 	 Contrasemneaza pentru 
,;7=,- 	------- 

TUDOR CI 	tU 	 legalitate 
Secretar general 

Jr. George Lucian Borsayi 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APORBARE 
NR.72140/19.11.2020 

Privind: Desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci in Adunarea 
generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional Apa 
Galati" i acordarea unui mandat special. 

Prin adresa inregistrata cu nr. 69135 din 04.11.2020, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitard „Serviciul Regional Apa Galati" solicitä desemnarea 
reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in Adunarea generala a Asociatiei. 

Conform Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitard 
avand ca object de activitate serviciile de utilitati publice, se recomanda ca 
reprezentantii sã fie presedintele/vicepresedintele consiliului judetean/primarii/ 
administratorii publici/viceprimarii. 

Propun si supun spre dezbatere Consiliului Local Tecuci, desemnarea 
Domnului Dragan Oliwer-Claudiu, Viceprimar al Municipiului Tecuci, in calitate de 
reprezentant al Municipiului Tecuci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitard „Serviciul Regional AO Galati" 

PRIMAR 
Lucian-Gtigore Cosfin 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.72141/19.11.2020 

Privind: Desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci in Adunarea 
generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional Apa 
Galati" si acordarea unui mandat special. 

Prin adresa inregistrata cu nr. 69135 din 04.11.2020, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitard „Serviciul Regional Apa Galati" solicita" desemnarea reprezentantului 
UAT Municiul Tecuci in Adunarea generala a Asociatiei, avand in vedere Ca pe data 
de 27 septembrie 2020 au avut loc alegerile locale si conform prevederilor Statutului 
Asociatiei este necesard promovarea unui project de hotarare privind desemnarea 
reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in Asociatie i acordarea unui 
mandat special acestuia. 

Conform art. 14 din Statutul Asociatiei care prevede: 
„(1) Adunarea Generalii este organul de conducere al Asociatiei, format din toll 
reprezentantii asociatiilor, desemnati prin hoteireire a autoritatilor deliberante ale 
aces tora. 
(2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru 	asigura reprezentarea 
permanentei in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei. 
(3) Calitatea de membru in Adunarea Generalei a Asociatiei inceteazei de drept la 
data inceteirii mandatului de ales local, fie la term en, fie inainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, in situatiile preveizute de Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
alesilor locali, cu modificarile ci completeirile ulterioare." 
este necesara adoptarea unei hotarari privind desemnarea reprezentantului unitatii 
administrativ — teritoriale Municipiul Tecuci in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitard „Serviciul Regional Apa Galati" 

Avand in vedere aceste aspecte, proiectul de hotathre indeplineste conditiile de 
legalitate. 

Sef Serviciu Monitorizare Servicii Publice 

Nona Popovici 


