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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată 

prin apă curată” pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului 

pentru canalizare 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.738 din 12 ianuarie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.742 din 12 ianuarie 2022 al administratorului public; 

- avizul nr.5/25.01.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Contractul de delegare nr.32 din 04.09.2007 încheiat prin atribuire directă între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” și Operatorul Regional S.C. Apa Service S.A.; 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” nr.05/07.01.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu cu nr. 464/10.01.2022 privind acordarea unui mandat special 

Asociației; 

- adresa nr.17782/28.12.2021 întocmită de Operatorul Regional S.C. Apa Service S.A. cu privire la demararea 

procedurilor de aprobare a modificării tarifului la apă/apă uzată; 

- Avizul A.N.R.S.C. nr.919450 din data de 28.12.2021; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) teza a II-a, art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.r), art.8 alin.(3) lit.k), art.9 alin.(2) lit.d) și art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.17 alin.(3) lit.j) și art.18 alin.(2) lit.e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sănătate asigurată prin apă curată”; 

- prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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, 

 

HOTĂRAȘTE: 

 

Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă 

curată” ca, în numele și pe seama județului Giurgiu, să aprobe modificarea prețului pentru apa potabilă 

produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare, de la 3,84 lei/mc la 4,40 lei/mc fără T.V.A. 

și a tarifului pentru canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare, de la 3,49 lei/mc la 4,45 lei/mc fără 

T.V.A. 

Art.2. Se mandatează domnul Grătianu Nicolae-Cristian, reprezentantul județului Giurgiu în 

Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurata prin apă 

curată” să voteze în sensul celor menționate la art. 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, domnului Grătianu Nicolae-Cristian, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Sănătate asigurată prin apă curată” pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,31 ianuarie 2022 

Nr.7 
Adoptată cu 30 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 


