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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui mandat special Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară 

„Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu pentru exercitarea 
atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru 

canalizare 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
 
 

 Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.1.348/11.01.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub 
nr.1.640/12.01.2021;  
         - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă 
Curată”, înregistrată sub nr. e89/10.01.2022; 
         - adresa nr.04 din 07.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
„Sănătate Asigurată prin apă curată” privind acordarea unui mandat special Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu; 
         - adresa nr.17.782 din 28.12.2021 a Operatorului Regional Apa Service S.A. 
Giurgiu cu privire la demararea procedurilor de aprobare a modificării tarifului la 
apă/apă uzată; 
         - Avizul A.N.R.S.C. nr.919450/28.12.2021 cu privire la modificarea prețului și 
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de 
operare, pentru APA SERVICE S.A. Giurgiu, Județul Giurgiu; 
        - Dispoziția nr.1.291/07.12.2020 pentru delegarea calității de reprezentant al 
Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu; 

   - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
        - 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.8, alin.(3), lit.„k” și art.10, alin.(5), din Legea nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„d” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

         Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu, pentru exercitarea atribuțiilor 
privind 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 TVA și a 
tarifului pentru canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare, de la 3,49 lei/mc., 
la 4,45 lei/mc., fără TVA. 
         Art.2. Se acordă mandat special domnului Dumitrescu Silviu - Andrei 
reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu, să voteze în 
sensul celor menționate la art.1.  
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”  
Județul Giurgiu și domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
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