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 HOTĂRÂREA NR. 43 
Din 26 noiembrie 2020  

privind : desemnarea domnului  Slivneanu Valentin, ca reprezentant al oraşului Bereşti, 
judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Serviciul Regional Apa Galaţi” 
 
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre:                                        4875/ 06.11.2020 
  

Consiliul Local al oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi,  întrunit în şedinţa ordinară din  26.11.2020;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4874/06.11.2020 al iniţiatorului proiectului de hotărâre 
Primarul oraşului Bereşti, domnul Bejan Mihai Lucian; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4876/06.11.2020 al Compartimentului de resort din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitate nr. 3  a Consiliului Local al 
oraşului Bereşti; 
 Având în vedere adresa nr. 174/04.11.2020 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi”; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 21/28.11.2008 a Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi 
privind asocierea Consiliului Local al Oraşului Bereşti, judeţul Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”;  
 Având în vedere dispoziţiile art. 14, alin. (1) din Statutul ADI „Serviciul Regional Apa Galaţi”;  
 Având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Anexa nr. 2 „Statutul-cadru” la Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2008 pentru 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;  
 Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi canalizare, republicată în 2015, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2) , lit. ,, d ” şi alin. (7) , lit. „n” din Ordonanța de 
Urgență  nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 139 , alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4)   din Ordonanța de Urgență 
nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1  Se desemnează domnul  Slivneanu Valentin, viceprimarul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi, 
posesor al C.I. seria      nr.          , eliberată de SPCLEP Bereşti, judeţul Galaţi la data de             , ca 
reprezentant al Oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”. 

 



Art. 2.   Se acordă mandat special domnului Slivneanu Valentin, viceprimar, în calitate de 
reprezentant al Oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” pentru:  

a) a vota hotărârile de acceptare de noi membri, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri 
din asociaţie;  

b) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a 
programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de Consiliul Director;  

c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în 
Contractul de delegare;  

d) aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului pentru întreaga arie a Serviciului  
 
Art.3. (1) Se împuterniceşte domnul Slivneanu Valentin, viceprimar,  în calitate de reprezentant al 

Oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi” să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Bereşti, 
judeţul Galaţi actele adiţionale ale Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei.  

(2) Domnul Slivneanu Valentin, viceprimar, va informa Consiliul Local al orașului Berești cu 
privire la materialele discutate și aprobate în ședințele Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”.  

 
Art.4  Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apa Galaţi”, Consiliului Judeţean Galaţi, S.C. APĂ Canal S.A. Galaţi, tuturor Consiliilor Locale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul  legalităţii . 

 
 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

PETREA AFTENE 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                          DONCIU  ANA  CRISTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
    JUDEŢUL GALAŢI 
    ORAŞUL BEREŞTI 
         PRIMAR 
Nr.    4874 din 06.11.2020 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului  Slivneanu Valentin, ca reprezentant al 

oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”  

 
  

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bereşti nr. 21/28.11.2008, Oraşul Bereşti s-a 
asociat cu unităţi administrativ teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”. , reprezentantul localităţii în Adunarea generală 
a asociaţilor fiind domnul Dandeş Cristi Daniel, potrivit Hotărârii nr. 43 din 11 noiembrie 2019.    

În urma modificărilor intervenite în structura autorităților locale urmare a alegerilor din 27 
septembrie 2020, este necesară desemnarea unui alt reprezentant al Oraşului în Adunarea 
generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, fapt 
solicitat și prin adresa nr. 174/04.11.2020.  

Noul reprezentant va avea mandat special pentru a vota potrivit intereselor oraşului 
Bereşti în Adunarea Generală a Asociaţilor din Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi” în conformitate cu prevederile statutare.  

Potrivit art. 14 din Anexa nr. 1 „Actul constitutiv-cadru” la Hotărârea Guvernului nr. 
855/2008 pentru 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, fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura 
reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei  iar hotărârile de 
numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui 
Asociaţiei.  

Potrivit HGR nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru 
ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect servicii de utilități  publice se recomandă 
ca reprezentanții UAT-urilor să fie primarii, calitatea de reprezentant putând fi delegată 
viceprimarilor, administratorilor publici sau altor persoane din aparatul de specialitate.  

Faţă ce cele mai sus arătate, supun discuţiei Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul 
de hotărâre privind desemnarea viceprimarului  ca reprezentant al oraşului Bereşti, judeţul 
Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi”, în conformitate cu prevederile legale. 

 
 

          PRIMAR, 
            Bejan Mihai Lucian 
 

 
 

 
 



ROMÂNIA 
    JUDEŢUL GALAŢI 
    ORAŞUL BEREŞTI 
  SECRETAR GENERAL 
Nr.  4876 din 06.11.2020 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Slivneanu Valentin, ca reprezentant al 

oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”  

 
 Procedând în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. „a” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi constatând solicitarea iniţiatorului proiectului 
de hotărâre privind desemnarea domnului Slivneanu Valentin, ca reprezentant al oraşului 
Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”,  apreciez că aceasta este temeinică. 

Astfel, Oraşul Bereşti este asociat cu unităţi administrativ teritoriale din judeţ în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, prin 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bereşti nr. 21/28.11.2008.    

Prin proiectul de hotărâre, iniţiatorul propune   ca reprezentarea Oraşului în Adunarea 
generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” să se facă 
de către Primarul unității administrativ teritoriale, urmare a modificărilor intervenite în structura 
autorităților publice după alegerile locale din 27 septembrie 2020.  

Acesta va avea mandat special pentru a vota potrivit intereselor oraşului Bereşti în 
Adunarea Generală a Asociaţilor din Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi” în conformitate cu prevederile statutare.  

Potrivit art. 14 din Anexa nr. 1 „Actul constitutiv-cadru” la Hotărârea Guvernului nr. 
855/2008 pentru 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, fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura 
reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei  iar potrivit art. 132 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „comunele, orașele și municipiile 
sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
(…) de către primari”, calitatea de reprezentant putând fi delegată viceprimarilor, 
administratorilor publici sau altor persoane din aparatul de specialitate. 

Faţă ce cele mai sus arătate, supunem discuţiei Consiliului Local al oraşului Bereşti 
proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Slivneanu Valentin, ca reprezentant al 
oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”, în conformitate cu prevederile:  

- art. 14 alin. (1) din Statutul ADI „Serviciul Regional Apa Galaţi”  
- art. 14 din Anexa nr. 1 „Actul constitutiv-cadru” la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 

pentru 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  

- art. 129 alin. (2) , lit. ,, d ” şi alin. (7) , lit. ,,i“, „m” şi “n”  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
          SECRETAR GENERAL, 
                  Donciu Ana Cristina  
 


