ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 15
Din 30.04.2014
privind: acceptarea aderarii comunei Balabanesti , comunei Cavadinesti , comunei
Ghidigeni , comunei Baneasa din judetul Galati ca membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

lnitiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 3824 din 28.04.2014 ;
Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta de indata in ziua
de 30.04.2014 ;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata la nr. 3825 din 28.04.2014 a
domnului Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr. 3826 din 28.04.2014 intocmit
de compartimentul de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea;
Avand in vedere raportul de avizare al comisi ilor de specialitate a Consiliului local;
Avand in vedere pevederile art. [3 din Statutul Asociatiei "A.D.!. - Serviciul Regional
Apa Galati " , potrivit caruia acesta poate accepta noi membri , cu acordul tuturor asociatilor ,
exprimat prin hotarare a consiliului local sau judetean , dupa caz, si cu incheierea unui act
aditional la statut, prin care noii membri sunt mentionati in preambulul statutului , iar orice
unitate administrativ - teritoriala care devine membru al asociatiei accepta in totalitate
prevederile statutului si deleaga gestiunea serviciilor operatorului regional , prin act aditional la
contractul de delegare , semnat de asociatie in numele si pe seama unitatilor administrativ
teritoriale respective ;
In temeiul Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , cu modificarile
si completarile ulterioare , ale Legii nr. 24l/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare , cu modi ficarile si completarile ulterioare , ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Hotararii
Guvernului nr. 855/2008 de aprobare a actului constitutiv - cadru si a Statutului - cadru ale
asociatiilor de dezvoltare intercornunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si
ale art. II si 12 din Legea nr. 215/200 I , cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere adresa nr. 1123/01.04.2014 a Comunei Balabanesti inregistrata la
Comuna Barcea sub numarul 2946/2014;
Avand in vedere adresa nr. 1099/04.04 .2014 a Comunei Cavad inesti inregistrata la
Comuna Barcea sub numarul 3002/2014 ;
Avand in vedere adresa nr. 3990/01.04.2014 a Comunei Ghidigeni inregistrata la
Comuna Barcea sub numarul 3605/2014 ;
Avand in vedere adresa nr. 987/17.04.2014 a Comunei Baneasa inregistrata la Comuna
Barcea sub numarul 3736/2014;

Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. (7) lit."c" din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 45 alin. (2) lit. " f" si art. [[5 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 2[5/2001 ,
privind administraţia publică locală , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.I. (1) Se accepta Comuna Balabanesti , prin Consiliul Local al comunei Balabanesti ,
cu sediul in comuna Balabanesti ,judetul Galati, reprezentat de dl Nearntu Grigore-Vasilica ,
inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Balabanesti , legal imputernicit in
acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 28 .03.2014 in calitate de membru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati .
(2) Se accepta Comuna Cavadinesti , prin Consiliul Local al comunei Cavadinesti ,
Cll sediul in comuna Cavadinesti ,judetul Galati , reprezentat de d-na Bourceanu Danuta-Mihaela
primarul comunei Cavadinesti , legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr. II din 31.03.2014 in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Serviciul Regional Apa Galati.
(3) Se accepta Comuna Ghidigeni , prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni , cu
sediul in comuna Ghidigeni ,judetul Galati , reprezentat de d-na Jinga Angelica, inspector in
aparatul de specialitate al primarului comunei Ghidigeni , [egal imputernicit in acest scop prin
Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 16.04 .20[4 in calitate de membru al Asociatiei de
Dezvoltare lntercornunitara - Serviciul Regional Apa Galati.
(4) Se accepta Comuna Baneasa, prin Consiliul Local al comunei Baneasa, cu
sediul in comuna Baneasa , judetul Galati, reprezentat de dl Gociu Grigore primarul comunei
Baneasa , legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 7 din I 1.04.2014
in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara - Serviciul Regional Apa
Galati.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate, Consiliilor locale interesate , Asociatiei de
Dezvoltare Intercornunitara - Serviciul Regional Apa Galati si se aduce la cunostinta publica
prin grija secretarului comunei.
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Au votat « PENTRU» ... 12... , Au votat « ÎMPOTRIVA ». .. 0., Abţineri ..0....

