
         COMUNA APA  
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
_______________________________________________________________________________ 
   HOTĂRÂREA  Nr. 19 / 05.06.2013 
privind asocierea comunei Apa cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare în 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Someş-Tur”. 
 Consiliul Local al comunei Apa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 05.06.2013; 
 Având în vedere: 
 -prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice; 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(1), (2),(3), (7) şi (8) din Legea nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile 
art.6 alin.(1) lit.d) şi alin.(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.11-13, art. 36 alin.(6) lit.a) pct.14, alin. (7) lit.c), art. 45 alin. (2) 
lit.f) şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
     Art.1.  Se aprobă asocierea comunei Apa cu unităţile administrativ-teritoriale: Livada, Agriş, 
Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Halmeu, Medieşu Aurit,  Micula, Porumbeşti, Turţ şi Turulung în 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Someş-Tur”. 
      Art.2.  Aderarea la asociaţie se va face individual şi va fi condiţionată de existenţa  unei hotărâri 
aprobată de consiliul local din fiecare comună asociată. 
      Art.3 .    Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” 
în forma prezentată în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
      Art.4.   Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” în forma 
prezentată în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
     Art.5.   Se desemnează d-ul Apan Mihai, primarul comunei Apa, ca reprezentant al unităţii 
administrativ-teritoriale în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Someş-Tur”. 
      Art.6.   Se împuterniceşte reprezentantul comunei Apa în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” să voteze în favoarea adoptării Actului constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” în forma prevăzută în prezenta 
hotărâre. 
      Art.7.  Se împuterniceşte primarul comunei Apa să semneze, în numele şi pe seama comunei, 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” în forma 
prevăzută în prezenta hotărâre. 
      Art.8.  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare.                                         
Art.9.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Apa. 

Apa la data de 05.06.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0 “impotriva” . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                  Secretar 
         Dărăban Vasile                                                                                     Moldovan  Vasile 
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COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr. 516 / 22.04.2013  

REFERAT  DE  APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Apa cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţul Satu Mare în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” 

 

 Având în vedere faptul că serviciul public de salubrizare, prin complexitatea sa, poate fi 

gestionat mult mai bine pe o arie teritorială mai largă, care ar cuprinde un număr semnificativ de 

populaţie, în condiţiile în care costurile exploatării sunt mai mici atât pentru autorităţile locale, cât şi 

pentru utilizatori, faţă de un regim de exploatare realizat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale.  

 Ţinând cont de interesul comunei Apa, a oraşului Livada şi a majorităţii comunelor din zona 

de nord, nord-est a judeţului Satu Mare de a se asocia în cadrul unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară, cu scopul înfiinţării în comun a unui serviciu public de salubrizare; 

Luând în considerare prevederile: 

- art.10 alin.(1), (2),(3), (7) şi (8) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.6 alin.(1) lit.d) şi alin.(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art.11-13, art. 36 alin.(6) lit.a) pct.14, alin. (7) lit.c), art. 45 alin. (2) lit.f) din  Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.44 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea 

nr. 215/2001privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

INI ŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Apa cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Satu Mare în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Someş-Tur” 

 

PRIMAR, 

Apan Mihai 

 



Primaria Apa 
Compartimentul juridic 
Nr. 517  / 22.04.2013      

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Apa cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din jude ţul Satu Mare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Someş-Tur”. 

 

Există un interes major pentru comuna Apa a furniza în comun serviciul public de 

salubrizare împreună cu oraşul Livada şi cu mai multe comune din zona de nord, nord-est a 

judeţului Satu Mare. Interesul constă în principal în menţinerea la o cotă scăzută a costurilor de 

exploatare, faţă de situaţia furnizării serviciului doar la nivelul fiecărei comunei sau în cazul 

delegării activităţilor de colectare şi transport a gunoiului menajer către un operator privat, motive 

pentru care se impune asocierea acestor unităţi administrativ-teritoriale într-o asociaţie de 

dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică în 

vederea coordonării serviciului public de salubrizare regional, dar şi alte servicii comunitare de 

interes public; 

 În conformitate cu prevederile: art.10 alin.(1), (2),(3), (7) şi (8) din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(1) 

lit.d) şi alin.(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.11-13, art. 36 alin.(6) lit.a) pct.14, alin. (7) lit.c), art. 45 alin. (2) lit.f) din  

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.44 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Pentru aceste considerente; 

SUSŢINEM: 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind asocierea comunei Apa cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale din jude ţul Satu Mare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitar ă „Someş-Tur” 

 

Consilier juridic 

Crişan Marcel 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  asocierea comunei Apa cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din judeţul Satu Mare în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„Someş-Tur” 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 
dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 

 

APA la data 05.06.2013  

 

PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 

 

      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 

 

 

 


