
                                             COMUNA APA  
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
___________________________________________________________________________ 

 HOTĂRÂREA Nr. 20 / 05.06.2013 
privind aprobarea înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu 
oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale  
 Consiliul Local al comunei Apa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 05.06.2013; 
 Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.51/2006, republicată, legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice ; 
           În temeiul prevederilor art.17, art. 36 alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (3) şi  art.115 lit.b) din  
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
     Art.1.  (1) Se aprobă înfiinţarea S.C. Tur-Someş Livada S.R.L., denumită în continuare 
,,societatea comercială”, având ca asociaţi unităţile administrativ- teritoriale: Livada, Agriş, Apa, 
Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Halmeu, Medieşu Aurit, Micula, Porumbeşti, Turţ şi Turulung. 
     (2) În conformitate cu prevederile alineatului precedent, se  aprobă asocierea comunei Apa 
cu oraşul Livada şi comunele: Agriş, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Halmeu, Medieşu Aurit, Micula, 
Porumbeşti, Turţ şi Turulung, în cadrul societăţii comerciale. 
               (3) La data constituirii, capitalul social al societăţii comerciale este de 22.000 lei în 
numerar, divizat în 22 părţi sociale egale, adică câte 2 părţi sociale pentru fiecare asociat. Capitalul 
social iniţial se va subscrie şi vărsa integral în numerar de către fiecare unitate administrativ-
teritorială. 
       Art.2. Sediul societăţii comerciale este în România, loc. Livada, str. Oaşului, nr.4, jud. Satu 
Mare.  
      Art.3. Se desemnează d-ul Mureşan Cristian-Marcel, inspector la Primăria comunei Apa, ca 
reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Apa în calitate de asociat al S.C. Tur-Someş 
Livada S.R.L., în cadrul Adunării generale a asociaţilor, respectiv în relaţia cu oricare instituţie sau 
autoritate publică, persoană  fizică sau juridică.  
      Art.4.  Se desemnează cu caracter temporar în funcţia de administrator  al S.C. Tur-Someş 
Livada S.R.L , până la organizarea concursului,  d-ul Gabor Géza, domiciliat în loc. Livada, str. 
Satu Mare, nr. 23, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr.470137, cod numeric personal 
1550804304681, cetăţean român.                   
      Art.5.(1)Se aprobă Actul constitutiv al S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. în forma prezentată în 
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
              (2) Se împuterniceşte primarul comunei Apa să semneze în numele şi pe seama acesteia 
actul constitutiv al societăţii comerciale, având conţinutul în conformitate cu prevederile prezentei 
hotărâri. 
   (3) Actul constitutiv va putea fi modificat ulterior prin hotărâre a Adunării generale a 
asociaţilor. 
      Art.6.  Se împuterniceşte administratorul societăţii comerciale să facă toate demersurile necesare 
la instituţiile şi autorităţile publice în vederea înregistrării, obţinerii personalităţii juridice, 
înregistrării fiscale şi obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor necesare funcţionării legale a 
S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. 
     Art.7. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare. 
     Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Apa şi 
administratorul societăţii comerciale. 

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” . 
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REFERAT  DE  APROBARE  
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea 
asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei 
societăţi comerciale. 

 
S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. va fi operatorul regional de salubrizare al unităţilor 

administrativ- teritoriale: Livada, Agriş, Apa, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Halmeu, Medieşu Aurit, 
Micula, Porumbeşti, Turţ şi Turulung.  

Societatea comercială va avea capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur”, înfiinţată în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative ale acestora. 
   S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. va asigura atât gestiunea propriu-zisă a activităţilor 
principale de utilităţi publice din cadrul serviciului de salubrizare, cum sunt colectarea si transportul 
deseurilor menajere, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv 
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi 
implementarea programelor de investiţii publice de interes regional realizate în comun în cadrul 
A.D.I. ,,Someş-Tur”, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestor activităţi de salubrizare. 

Luând în considerare prevederile: 
- art.30 alin.(4) lit.a) şi art. 31 indice 1 lit.a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.18 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 - art.17, art. 36 alin.(6) lit.a) pct.14,  art. 45 alin. (2) lit.f) şi alin.(3) şi art.115 lit.b) din  
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
INI ŢIEZ: 

 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiin ţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea 
asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei 
societăţi comerciale 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Apan Mihai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria Apa 
Compartimentul juridic şi resurse umane 
Nr. 520 / 22.04.2013     

RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea 

asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei 

societăţi comerciale. 

 

Potrivit prevederilor art.17 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, ,,Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra 

participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii 

publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”  

În conformitate cu prevederile: art.30 alin.(4) lit.a) şi art. 31 indice 1 lit.a) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

art.18 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; art.17, art. 36 alin.(6) lit.a) pct.14,  art. 45 alin. (2) lit.f) şi alin.(3) şi art.115 

lit.b) 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; 

 Luând în considerare toate aceste dispoziţii legale: 

 

SUSŢINEM: 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiin ţării S.C. Tur-

Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din 

judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale 

 

 
 

Consilier juridic 
 
 

Crişan  Marcel 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. 
şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu 
Mare în cadrul acestei societăţi comerciale. 
 
 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 
 
 


