
                                                          ROMÂNIA           
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
  HOTĂRÂREA  Nr: 13   /26.03.2014 

privind aprobarea participării comunei APA, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea 

”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” 

 

 
Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de  26.03.            

2014. 
 Având în vedere: 
- Expunerea nr.319/14.03.2014 a primarului comunei Apa, Raportul compartimentului juridic nr./2014, 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
- prevederile art.36, alin.(2), lit. b) şi e) şi alin.(7), lit.c), art.45 alin.(2), lit.a) şi f) din Legea nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală, coroborat cu 
prevederile O.U.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, H.G. 855/2008 privind aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi al statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară,  
 

În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare privind administraţia publică locală.  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă participarea comunei APA, prin Consiliul local APA, în calitate de asociat - 
membru fondator, la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare”, persoană 
juridică de drept privat și de utilitate publică. 

Art.2. ”Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” denumită astfel conform 
dovezii privind disponiţilitatea denumirii nr. 132071 din 03.02.2014, eliberată de Ministerul Justiţiei, va 
avea sediul în România, judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, cod poştal 
440026. 

Art.3. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei cu denumirea ”Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Judeţul Satu Mare”, conform Anexei 1 şi a Anexei 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 4.000 (patrumii) lei reprezentând contribuţia comunei APA la 
constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei. 

Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei APA să semneze Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei 
cu denumirea ”Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” şi să reprezinte comuna APA 
în cadrul Asociaţiei. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei APA, dl. Apan 
Mihai. 
 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 7 voturi “pentru”; 

3“abtineri”(Trandafir Vasile-Radu, Dârle Radu-Gheorghe, Cădar Andrei); 0“impotriva” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

 Dârle Radu-Gheorghe                                                                 Moldovan  Vasile 
 

 

 

 

 

RED : M.V. în 4 EX. 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 

Nr. 319 din 14.03.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei APA, în calitate de asociat - 
membru fondator, la constituirea ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu 
Mare” 
 Judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare, a demarat procedurile de 
constituire a ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” care are ca 
scop pregătirea, promovarea şi implementarea proiectelor pentru dezvoltarea judeţului 
Satu Mare, în interesul comun al tuturor localităţilor asociate, în variate domenii: servicii 
sociale, de sănătate, educaţie sport, cultură, insfrastructură, mediu, turism, etc. 
 Astfel se doreşte realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes judeţean 
şi local prin obţinerea de finanţări interne şi externe, precum şi de a coordona politicile 
publice. În acest sens a fost transmisă invitaţia să participăm la constituirea ”Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare”, în calitate de asociaţi-membrii fondatori. 
 Contribuţia financiară a fiecărui asociat este de 4.000 lei care va fi depusă în contul 
indicat de către Consiliul Judeţean Satu Mare. 
 
 
 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

INIŢIEZ: 
 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 
 
 
 

Primar 
 

Apan Mihai 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment juridic 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.320 din 14.03.2014 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei APA, în calitate de 

asociat - membru fondator, la constituirea ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Judeţul Satu Mare” 

 

  

 Studierea argumentelor socio-economice şi de ordin tehnic privind constituirea 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul  Satu mare” ,concluzionează 
oportunitatea aderării comunei Apa la acest proiect. 
 O abordare diferită , în sensul integrării din punct de vedere tehnic a diferitelor 
proiecte locale ar putea genera economii importante la bugetul local . Astfel spre exemplu, 
pentru un proiect de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare într-o zonă mai 
amplă, se poate elabora un singur studiu de fezabilitate, un singur proiect tehnic de 
execuţie, cu un singur set de avize şi autorizaţii. Acest exemplu poate fi utilizat cu uşurinţă 
şi la alte proiecte desfăşurate în zonă.   
          
 
 Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUN: 

 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 
 
 
 

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 participării comunei APA, în calitate de 

asociat - membru fondator, la constituirea ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Judeţul Satu Mare” 

 

 
 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 26.03.2014 
 

 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
           Trandafir Vasile-Radu                           Dârle Radu-Gheorghe   

 
 


