
 
 
 
 
 
 
 
            H O T Ă R Ă R E A  Nr.12 
            din 22 februarie 2022 
 
privind: acordarea unui mandat special Primarului comunei Cuca, județul Galați,  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare „Intercomunitară Serviciul Regional 
Apa Galaţi”. 
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator: Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca, județul Galați ;   
Proiect de hotărâre înregistrat sub.nr.889 din 14.02.2022.   
 
 Consiliul Local al comunei Cu judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 22.02.2022,  legal constituită; 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare  a iniţiatorului proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.889 din 14 februarie 2022  ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.897 din 14 februarie 2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 
Local al comunei Cuca ;  
 Având în vedere adresa nr.22  din 21.01.2022 a  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” înregistrată la nr.465 din 26.01.2022 prin 
care se solicită acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Cuca în A.G.A. 
ADI "Serviciul Regional Apa Galați ;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
şi canalizare,  cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere  art.129 alin.(7) lit.c) și p)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;     
 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 
 
    Adoptă prezenta : H O T Ă R Â R E :  
 
 
 Art.1.  Se acordă mandat special d-lui Vlad Mihăiță , primarul comunei Cuca , județul 
Galați ,  reprezentant al comunei Cuca , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”pentru: 
 - a vota hotărârile de acceptare de noi membri, precum şi a retragerii şi excluderii 
unor membri din Asociaţie; 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL    



 - 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; 
 - aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii de operare a 
serviciului prevăzute în Contractul de delegare; 
 - aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului consolidat şi 
armonizat pentru întreaga arie de operare a serviciului, 
 Art.2. Se împuternicește dl. Vlad Mihăiță reprezentant al Consiliului local al comunei 
Cuca , județul Galați , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Serviciul Regional Apa Galaţi” să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al 
comunei Cuca actele adiţionale ale Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Judeţul Galaţi , 
Primarului comunei Cuca , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galaţi” şi se va publica în Monitorul Oficial local prin grija secretarului  UAT  comuna 
Cuca .  
 
  
 
   
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
   consilier Lenuța Lepădatu  
          
 
 
            
            
         CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR UAT ,Marin Angelică 
 


