
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. Proiect 

Din 31.01.2022 

 
privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, judetul Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” 

Inițiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului  

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

 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 
județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.; 
 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.    din ; 

Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi 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, sănătate şi familie ; 

 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minorități, Validare, Juridică şi de 
disciplină ; 

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă 
Galați” nr.25/21.01.2022 înregistrată sub nr.605/25.01.2022, prin care se solicită acordarea unui 
mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” 

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) si art.10 alin.(5) dinLegea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.17 alin.(3)lit.d), art.18 pct. b), art.22 alin.(1) si ale art.35 alin.(3) 
din Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și Galațiizare, modificată prin O.U.G. 
nr.144 din 30.12.2021 ; 

Având în vedere prevederile art.91 alin.(3) și alin.(8) și art 129 alin. (2) lit. d), alin.(7) lit.n), din 
O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 139, alin.(1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 

 Art.1.- Se acordă mandat special domnului/doamnei__________, reprezentant al comunei 
Ivesti, judetul Galați în Adunarea Generală a Acționarilor  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 sisteme, 

precum și a programelor de protectiea 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 consolidate și armonizat 

pentru întreAdunarea Generală  arie de operare a serviciului. 

 Art.2.- Se împuternicește ______________________ în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” să semneze în numele și pe seama 
comunei Ivești actele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară actele adiționale ale Actului constitutiv 
și Statutului Asociației. 
 

Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 
 
 
 

 INIȚIATOR, 
 P R I M A R, 

Contrasemnează pentru legalitate,         Gheoca Maricel 
SECRETAR GENERAL,      
               Toma Zanfirica   
 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr. 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, 

judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 

Apă Galați” 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” solicită prin adresa 

nr.25/21.01.2022, înregistrată sub nr.605/25.01.2022, numirea unui mandat special pentru 

reprezentantul comunei Ivesti, judetul Galați în  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apă”, privind actualizarea Strategiei de tarifare. 

           Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/ asociația de 

dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani si se actualizează oride câte ori este 

necesar si se aprobă prin hotărâre a Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apă Galați”., în baza mandatului special. 

 Reprezentantul special mandatat al comunei Ivesti, judetul Galați în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” este _________  . 

 Atribuțiile mandatului special ca reprezentant al comunei sunt: 

- Votează 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 sisteme, 

precum și a programelor de protectie 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 consolidate și armonizat 

pentru între Adunarea Generală arie de operare a serviciului. 

Propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre prezentat,  în vederea acordarii unui 

mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”. 

 
 

P R I M A R , 

             Gheoca Maricel 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, 
Achiziţiipublice, Monitorizare contracte 
Compartimentul Buget, Patrimoniu 
Nr. 647 din 25.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, judetul 

Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat, inițiatorul propune acordarea unui mandat special pentru 

reprezentantul comunei Ivesti, judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apă Galați”. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea următoarelor dispoziții legale:  

 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

o art 129 alin. (3) lit. d): Consiliul local exercită, înnumeleunităţiiadministrativ-teritoriale, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, 

în condiţiile legii; 

o art. 139, alin.(1): În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz; 

o art. 196 alin. (1) lit. a): consiliul local şiconsiliuljudeţeanadoptăhotărâri; 

 Legea nr.51/2006 aserviciilorcomunitare de utilitățipublice, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

o art.8 alin.(3) : În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâriînlegătură cu:k) 

aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi 

publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare 

competente; 

o art.10 alin.(5) :Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin 

actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, 

drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), la art. 9 şi la art. 32, cu excepţia celor 

prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c), d), f), g) şi h), la art. 9 alin (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) 

şi la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. 

(3) lit. a), i), j) şi k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin (3) şi la 

art. 32 alin. (2) şi (3) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din 

partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

 Legea nr.241/2006 privindserviciulde alimentarecuapășiGalațiizare, modificatăprin O.U.G. nr.144 din 

30.12.2021 ; 

 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi aprobat 
în şedinţa ordinară din luna decembrie, a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţulGalaţi. 
 
 

I N S P E C T O R ,     I N S P E C T O R  , 
 
      Roșu Cătălin Sorin                         Stoica Mirela Maricela 

 

 


