
 
 

PROIECT DE  HOTARARE   

privind: acceptarea comunei Grivița  din Județul Galați in calitate de membru al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară - Serviciul Regional Apa Galați 

____________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian,  Primarul comunei Lieşti 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:__       ____         _____         .07.2017             

Consiliului Local al comunei Liesti, intrunit in sedinta ordinară din data de          .07.2017 ; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, inreg. sub nr.                      .07.2017;  

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Liești , inreg.  sub nr.           .07.2017; 

    Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.    ; 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 16/30.06.2017  a Consiliului Local Grivița; 

Având în vedere adresa nr. 4816/03.07.2017 a Primarului comunei Grivița, județul Galați; 

Având în vedere prevederile Legii nr, 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art, 11, art. 36 alin. (7) lit. c) şi art 37 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1.   Se accepta comuna Grivița  in calitate de membru  al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară - Serviciul Regional Apa Galați: 

Art.2. Cu comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Liești. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Local  Lieşti privind privind: acceptarea unor unitati 

administrativ teritoriale din Judetul Galati in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară - Serviciul Regional Apa Galati 
 

 

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Două sau mai multe unităţi administrativ-

teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi 

să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 

juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate 

publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005." Teza I a alin. 

(2) al aceluiaşi articol dispune că „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile 

legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 

furnizării în comun a unor servicii publice." 

In urma acceparii noilor membri in cadru asociatiei, componenta acesteia va fi largita. 

Proiectul de hotărâre va fi avizat de către Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local.  

 

Faţă  de  cele  prezentate,  supunem  spre  aprobare  şedinţei în  plen  a 

Consiliului Local Liesti, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PRIMAR, 

     BOŢ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Local Lieşti privind acceptarea unor unitati administrativ 

teritoriale din Judetul Galati in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară - 

Serviciul Regional Apa Galati 

            Prin expunerea de motive, iniţiatorul - Primarul comuneiLiesti propune adoptarea unui act 

administrativ acceptare a unor noi membri in asociatia de dezvoltare.  

Potrivit dispoziţiilor legii organice - art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de 

dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Acelaşi act 

normativ detaliază, în cuprinsul art. 12 şi 13, modalităţile de finanţare a asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, precum şi chestiunile privind conducerea şi funcţionarea acestora. în plus, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, înfiinţate potrivit legii, se supun şi dispoziţiilor  Ordonanţei Guvernului 

nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 36 alin, (7) lit. c) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, consiliul local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea !a asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune." 

Potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. f) din acelaşi act normativ, acest proiect de hotărâre a 

consiliului local se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

        Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de  legalitate, urmează 

să fie supus aprobării Consiliului Local Liesti, în forma prezentată. 

                                          

             

     Consilier juridic, 

      Munteanu Alina Anișoara 
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