
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ 

CURATĂ” 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23908 din 12 decembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23914 din 12 decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare 

regională; 

- adresa nr.232 din 6 decembrie 2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE 

ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”; 

- avizul nr.186/13.12.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.2) şi alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.h), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. 5^1 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 

- prevederile art.17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE 

ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se mandatează domnul Nicolae Cristian Grătianu, reprezentantul Județului Giurgiu în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE 

ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, să aprobe documentele cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, domnului Nicolae Cristian Grătianu şi Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, pentru ducere la îndeplinire 

și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 PREŞEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,21 decembrie 2022  

Nr.332 
Adoptată cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 



Anexă 

la Hotărârea nr.332/21.12.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

 

 

LISTĂ DOCUMENTE  

pentru care se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ 

CURATĂ” 

 

 

 

 

 Lista actualizată cu investițiile prioritare 2014-2020 în județul Giurgiu- alimentare cu apă şi 
canalizare; 

 Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada 
2023-2027 pentru aria de operare-Județul Giurgiu; 

 Procedura operațională de monitorizare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa şi canalizare. 

 

 

 

 

 

 

                            PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                           Dumitru BEIANU                                                 Aurelia BREBENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


