
 

 

  HOTĂRÂREA NR. __8___ 
 din 20.11.2020 

privind: desemnarea reprezentantului comunei  Liești în Adunarea generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui 

mandat special 
 
__________________________________________________________________________ 
Inițiator:       Iulian BOȚ,         primar 
Proiect de hotărâre înregistrat sub  nr.                              14266/17.11.2020 
__________________________________________________________________________ 
   

Consiliul Local al Comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință extraordinară din 
data de 20.11.2020, legal constituită; 
 Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului înregistrată sub nr. 
14266/17.11.2020; 
 Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galați” înregistrată sub nr.174/04.11.2020, prin care se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al Comunei  Liești  și acordarea unui mandat special acestuia; 
 Având în vedere Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 
14335/19.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiilor de specialitate nr. ..............ale 
Consiliului Local al Comunei Liești; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 
Actului constitutiv – cadru și a Statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
și canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (2)lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct.14, art.45 alin.(2), (1) și (6), art.49 
și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare,  
            Adoptă prezenta 
      
                                                           HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea Domnului Iulian BOȚ, - Primar al  comunei Liești, în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei  Liești  în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați”. 

Art.2. Se acordă mandat special Domnului  Iulian BOȚ, reprezentant al Consiliului 
Local al Comunei Liești  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galați” pentru: 
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-  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 noi sisteme, precum 
și a programelor de protecție 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 consolidat și armonizat pentru 
întreaga arie de operare a serviciului. 
 

Art.3. Se împuternicește Domnul Iulian BOȚ, reprezentant al Consiliului Local al 
Comunei Liești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galați” să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Liești 
actele adiționale ale Actului constitutiv și Statutului Asociației. 

 
Art.4. Secretarul general al  comune Liești va asigura comunicare prezentei  celor in drept. 

 
 

 

   P R E Ş E D I N T E  DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează , 

Secretar General 

      Săndică Costică                                                                          Avădănei Vasile                    

 

     _________________                  ________________________ 
  

 
 

 

 

 


