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 H O T Ă R Â R E A NR. 14 

 din 31.01.2022 

 Privind:  acordarea  unui  mandat  special  pentru  reprezentantul  Comunei  Valea 
 Mărului  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvolatare  „Intercomunitară 
 Serviciul Regional Apa Galați” 

 APREUTESE  IULIANA, 
 CHIFAN  NICOLETA 
 CUZA  IONUȚ-CĂTĂLIN 
 GHINIEȘ  MARICEL 
 IFTIMIE  FLORENTINA 
 LUCA  LILIANA 
 LUPU  RAMONA- GEORGIANA 
 NATU ANA- MARIA 
 ORLOV  MIHAIL 
 SANDU PANAITE 
 MARIN  GIGEL, consilieri locali în Consiliul Local al  comunei Valea  Mărului ; 

 Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 146/21.01.2022; 
 Consiliul  Local  al  comunei  Valea  Marului,  Judetul  Galati,  întrunit  în  sedința  ordinară,  online  în 

 data de 31.01.2022; 
 Având în vedere: 

 Având  în  vedere  adresa  nr.35/21.01.2022  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Serviciul  Regional 
 Apa  Galați”  înregistrată  sub  nr.168/2022,  prin  care  se  solicită  acordarea  unui  mandat  special  pentru 
 reprezentantul Comunei Valea Mărului în A.G.A. ADI ”Serviciul Regional Apa Galați’; 

 - referat de aprobare prezentat de iniţiatori, înregistrat sub nr.  157/21.01.2022;   
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 158/21.01.2022; 
 -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ; 

 În baza prevederilor: 



 Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările 
 și completările ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  241/2006  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  și 
 canalizare, modificată prin OUG nr. 144 din 30.12.2021; 
 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1,  precum  și 
 ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.  Se  acordă  mandat  special  domnului  Doca  Virgil-primar,  reprezentant  al  Comunei  valea  Mărului 
 în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Serviciul  Regional  Apa 
 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  Doca  Virgil-primar,  reprezentant  al  Comunei  valea  Mărului  în 
 Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Serviciul  Regional  Apa  Galați”  să 
 semneze  în  numele  și  pe  seama  Consiliului  Comunei  Valea  Mărului,  actele  adiționale  ale  Actului 
 constitutiv și Statutului Asociației. 
 Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către persoana nominalizată la art.1. 
 Art.4.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in 
 termenul  prevăzute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului,  prefectului  județului  Galați,  Asociației 
 de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Serviciul  Regional  Apa  Galați”  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin 
 publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Iftimie Florentina 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

