
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  50
Din 14.06.2021

Privind: aprobarea plății, din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a cotizației de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2021

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 4133 din  11.06.2021.

Consiliul  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
14.06.2021;

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 4133 din 11.06.2021;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul
aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Iveşti,  judeţul  Galaţi  înregistrat sub nr.  4135 din
11.06.2021;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-
financiare ;

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al Comisiei  nr.2,  pentru  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, ;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte,
învăţământ, tineret și sport ;

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al Comisiei  nr.4,  pentru  muncă şi  protecţie  socială,
protecţie copii, sănătate și familie ;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de
disciplină ;

Având în vedere Hotararea nr.39/08.12.2008, privind aprobarea asocierii Consiliului local al
comunei Iveşti cu Consiliul local al municipiului Galaţi, Consiliul local al municipiului Tecuci, Consiliul
local  Târgu  Bujor  şi  Consiliul  local  al  comunei  Şendreni,  in  vederea  aderării  la  Asociaţia  de
Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul Regional Apa Galaţi, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit. „b”, alin.(4) lit.„a” și alin.(7) lit.„i” și „n” din
Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2021,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Având în vedere prevederile  art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art.139 alin.(3) lit.„a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2021,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă plata din bugetul local al comunei Ivesti a cotizației în sumă de 8.441 lei,
pentru  anul  2021,  a  U.A.T.  Comuna  Ivești,  județul  Galați,  către  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară „SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI”, in calitate de membru al acesteia. 



Art.2.-  Primarul  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi  va  lua  măsuri  de  aducere  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre
celor interesați.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Mitu Mihai Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr. 4133 din 11.06.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea plății, din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a
cotizației de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru
anul 2021.

Prin  Hotararea nr.39/08.12.2008,  comuna Ivești,  județul  Galați  s-a asociat  cu Consiliul
local al municipiului Galaţi, Consiliul local al municipiului Tecuci, Consiliul local Târgu Bujor şi
Consiliul  local  al  comunei  Şendreni,  in  vederea  aderării  la  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară  –  Serviciul  Regional  Apa  Galaţi,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  în
vederea  constituirii  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „SERVICIUL  REGIONAL  APĂ
GALAȚI” Galaţi, in scopul infiintarii, organizarii si gestionarii in comun a serviciilor de alimentare
cu apă și canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre, precum
si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional,
destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii acestor servicii.

În prezent, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” este
formată din 44 de membri, şi anume: judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, municipiul Tecuci, oraşul
Tîrgu Bujor,  oraşul  Bereşti,  comuna Bălăbăneşti,  comuna Bălășești,  comuna Băleni,  comuna
Băneasa,  comuna  Barcea,  comuna  Bereşti-Meria,  comuna  Braniştea,  comuna  Brăhăşeşti,
comuna  Buciumeni,  comuna  Cavadineşti,  comuna  Corni,  comuna  Cosmeşti,  comuna  Cuca,
comuna Cudalbi, comuna Cuza-Vodă, comuna Drăgăneşti, comuna Fundeni, comuna Ghidigeni,
comuna Grivița, comuna Independenţa, comuna Iveşti, comuna Jorăști, comuna Lieşti, comuna
Matca, comuna Măstăcani, comuna Movileni, comuna Nicorești, comuna Pechea, comuna Piscu,
comuna  Rădeşti,  comuna  Slobozia  Conachi,  comuna  Smârdan,  comuna  Suceveni,  comuna
Şendreni,  comuna Tudor  Vladimirescu,  comuna  Umbrăreşti,  comuna  Valea  Mărului,  comuna
Vârlezi şi comuna Vlădești. 

Având în vedere prevederile  cap. VI,  art.  3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr.  855/2008
privind  aprobarea actului  constitutiv–cadru  şi  a  statutului–cadru  ale  asociaţiilor  de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare,  sursele  de  venit  ale  Asociaţiei  sunt  constituite  contribuţiile  asociaţilor  la  formarea
patrimoniului iniţial și din cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre. 

Prin  adresa  nr.76/09.06.2021,  A.D.I.  „SERVICIUL  REGIONAL  APĂ  GALAȚI”  solicita
Comunei Ivesti, in calitate de membru asociat, plata cotizației pentru anul 2021, in valoare de
8.441 lei.

Plata  cotizației  se va face din  bugetul  local  de venituri  si  cheltuieli  al  comunei  Ivești,
județul Galați, pentru anul 2021.

Având  în  vedere  cele  menționate,  solicit  aprobarea  proiectului  de  hotărâre,  în  forma
prezentată.

                                                         P R I M A R ,

Gheoca Maricel



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe
Compartimentul ADMINISTRATOR PUBLIC
Nr.  4135 din  11.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a cotizației de
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2021

Proiectul de hotărâre prezentat de initiator este intocmit in baza prevederilor art.136 alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2021, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiectul prezentat se propune aprobarea cuantumului cotizației aferenta anului 2021, pentru U.A.T.
Comuna Ivesti, catre ADI „SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI”. 

Consiliul  local  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  a  aprobat  participarea  comunei  Ivesti,  ca  membru  in
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI”.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
a) starea de fapt - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi” s-a constituit în

scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului
alimentării cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi
realizarea  în  comun  a  unor  proiecte  de  investiţii  publice  de  interes  zonal  sau  regional  destinate  înfiinţării,
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului alimentării cu apă şi de
canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile art. 90 alin. (1) din
Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  –  „Asociaţiile  de  dezvoltare
intercomunitară  se  finanţează  prin  contribuţii  din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre,
precum şi din alte surse, în condiţiile legii”.  Prin notificarea nr.249/19.04.2021, înregistrată la Primăria comunei
Ivești  cu  nr.  2728/22.04.2021,  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  SERVICIUL  REGIONAL APĂ  GALAȚI
solicită plata contribuției de membru la patrimoniul asociației, restanță în sumă de 1.000 lei, și a cotizației restante
din anul 2020- în sumă de 10.124 lei/an (1 leu/locuitor/an).  Prin adresa nr.296/11.05.2021, ADI Serviciul Regional
Apă Galați solicită plata cotizației pentru anul 2021 în sumă de 10.099 lei .

Plata sumeIse va face din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Ivești, județul Galați, în anul
2021.

Proiectul de hotarare este intocmit in baza urmatoarelor prevederi legale:
- art. 129 alin.(2), lit.„b”, alin.(4) lit.”a” și alin.(7) lit.„i” și „n” din Ordonanța de Urgență nr.57/2021, privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare, care stipulează:
   „ (3) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării  cu capital  sau cu bunuri,  în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de asociaţii  de dezvoltare comunitară, în limitele şi în
condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi furnizarea
în comun a unor servicii publice.
    (4)  Asociaţiile  de  dezvoltare  comunitară  se  finanţează  prin  contribuţii  din  bugetele  locale  ale  unităţilor
administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-
private, în condiţiile legii….
    (6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-
teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică,
hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor sume din bugetul local al comunei Ivești,
județul  Galați   către  Asociația  de  Dezvotare  „Serviciul  Regional  Apă  Galați”  Galați,  îndeplineşte  condiţiile  de
legalitate și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați  în forma prezentă.

ȘEF SERVICIU, ADMINISTRATOR PUBLIC,
Caraiman Tincuța Bararu Oana Giorgiana


