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   HOTĂRÂREA  Nr. 8 / 31.01 2014 
privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Someş-
Tur” pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Apa 
 Consiliul local al comunei Apa , judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 31.01.2014. 
 Având în vedere: 
 -prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 -prevederile O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit. d), i), j) şi k), art.10 alin.(4) şi (5),  art.24 
alin.(1) lit.b) şi alin.(2), art.25, art.29 alin.(1), (2), (3), (4) lit.a), (5), (6) şi (7) lit.a) şi art.31 
alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (3) şi  art.115 
alin.(1) 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. Se transferă gestiunea serviciului de salubrizare a comunei Apa în responsabilitatea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur” privind următoarele activităţi: 

- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi 
energetică a deşeurilor; 

- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări; 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ. 
       Art.2. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară,, Someş-Tur”  să 
exercite, pe seama şi în numele comunei Apa, dreptul de a delega activităţile menţionale la 
art.1, în baza unui contract de delegare, către operatorul regional înfiinţat de unităţile 
administrativ-teritoriale asociate, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
activităţilor din cadrul serviciului de utilitate publică respectiv. 
      Art.3.(1) În sensul articolului precedent, comuna Apa mandatează Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,, Someş-Tur”, să exercite, în numele şi pe seama sa, atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile, specifice gestionării serviciului public de salubrizare, prevăzute la  art. 
8 alin. (3), la art. 9 şi la art. 32, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c), d), f), g) şi 
h), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
     (2) Se mandatează exercitarea, în numele şi pe seama comunei Apa, de către 
Asociaţie a atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor, specifice gestionării serviciului public de 
salubrizare, prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j) şi k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) 
lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu condiţia primirii în prealabil a unui mandat special din partea 
Consiliului Local al comunei Apa. 



  Art.4.(1) Se acordă un mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, 
Someş-Tur”  privind stabilirea şi aprobarea pentru anul 2014 a preţurilor, tarifelor şi taxelor 
speciale pentru activităţile din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Apa. 

(2) Preţurile/tarifele vor fi actualizate anual, până la data de 31 decembrie pentru 
anul următor, prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, 
Someş-Tur”, mandatată special în acest  sens prin hotărârile Consiliului Local al comunei Apa 
şi a celorlalte comune membre ale asociaţiei. 
 Art.5.  Se acordă un mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-
Tur” pentru elaborarea şi aprobarea regulamentului, a caietelor de sarcini şi a contractului de 
prestare ale activităţilor menţionate la art.1 din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Apa. 

Art.6.  În sensul prevederilor articolelor precedente, activităţile de salubrizare care vor 
fi delegate operatorului regional sunt următoarele:  

- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi 
energetică a deşeurilor; 

- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări; 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă activităţilor în aria administrativ-teritorială a comunei 
Apa. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei 
Apa şi reprezentatul comunei Apa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Someş-Tur”. 

Apa la data de 31.01.2014 
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 

Boboşan Marius-Sorin                                                                Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
 
RED : M.V. în 4 EX. 
 

 

 
 
 
 
 



COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr.  101 / 27.01.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Someş-Tur” pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de 
salubrizare a comunei Apa 
 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 cuprinde un număr semnificativ de 
populaţie, în condiţiile în care costurile exploatării sunt mai mici atât pentru autorităţile locale, 
faţă de un regim de exploatare realizat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale; 
 Comuna Apa, prin autorităţile sale locale, împreună cu oraşul Livada şi alte 9 comune,  
situate in aceeaşi zonă, s-au obligat să gestioneze în comun în următorii ani serviciul public 
comunitar de salubrizare.  
  Cele 11 unităţi administrativ-teritoriale s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Someş-Tur” şi în cadrul operatorului regional S.C.,,Tur-Someş” S.R.L., 
respectând astfel dispoziţiile legale care stabilesc că doar în acest mod delegarea se poate 
atribui în mod direct, conform prevederilor art. 31 din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de interes public. 
 În prezent, pentru asigurarea unor condiţii normale de trai întregii comunităţi din Apa 
este necesar ca serviciul de salubrizare să fie asigurat prin următoarele activităţi:  

- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi 
energetică a deşeurilor; 

- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări; 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ. 
 Aceste activităţi vor fi gestionate de operatorul regional de salubrizare, în cadrul căruia 
este asociat şi comuna Apa, pentru o mai bună administrare a resurselor  financiare ale 
comunei, ale operatorului, precum şi pentru un control direct asupra calităţii serviciilor prestate. 
 Pentru ca operatorul regional să poată gestiona serviciul de salubrizare pe întreg 
teritoriul asociaţiei, este nevoie de încheierea contractelor de delegare cu fiecare unitate 
administrative-teritorială sau încheierea unui singur contract cu A.D.I. ,,Someş-Tur”. Această 
ultimă formă este preferabilă pentru-că asigură stabilirea unor condiţii similare pentru toţi 
beneficiarii serviciului din oraşul şi comunele asociate, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele şi 
taxele de salubrizare percepute acestora. 
 Pentru încheierea contractelor de delegare este nevoie de elaborarea şi aprobarea 
caietelor de sarcini pentru fiecare activitate de salubrizare, regulamentul serviciului, dar şi de 
tarifele şi taxele aplicabile. 
 Soluţia simplă şi eficientă pentru aprobarea rapidă şi unitară a acestora este transferarea  
responsabilităţii către A.D.I. ,,Someş-Tur” şi acordarea unui mandat special acestei asociaţii, în 
condiţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de interes public. 

Luând în considerare prevederile: 
 - Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi   
completările ulterioare; 
 - art.8 alin.(3) lit. d), i), j) şi k), art.10 alin.(4) şi (5),  art.24 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), 
art.25, art.29 alin.(1), (2), (3), (4) lit.a), (5), (6) şi (7) lit.a) şi art.31 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



           - art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (3) şi  art.115 alin.(1) 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; 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asocia�iei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Someş-Tur” pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de 
salubrizare a comunei Apa 
 

PRIMAR, 
 

         Apan Mihai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria Apa 
Compartimentul situaţii de urgenţă 
Nr. 102 / 27.01.2014     

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Someş-Tur” pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de 
salubrizare a comunei Apa 
 ,,Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri 
ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv 
dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciilor de utilităţi publice.”, potrivit dispoziţiilor art.10 alin.(4), prima teză din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată. 
 Pe de altă parte, comunele membre pot mandata Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice ,,Someş-Tur” să exercite, în numele şi pe seama lor, 
atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pe care le au potrivit legii. Pentru unele dintre acestea cum 
sunt: aprobarea regulamentului serviciului, a caietelor de sarcini, a tarifelor şi taxelor de 
salubrizare, este nevoie de un mandat special dat de consiliile locale. 
 În prezent, pentru asigurarea unor condiţii normale de trai întregii comunităţi din Apa 
este necesar ca serviciul de salubrizare să fie asigurat prin următoarele activităţi:  

- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepşia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi 
energetică a deşeurilor; 

- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări; 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ. 
 Aceste activităţi vor fi gestionate de operatorul regional de salubrizare, în cadrul căruia 
este asociat şi comuna Apa, pentru o mai bună administrare a resurselor  financiare ale 
comunei, ale operatorului, precum şi pentru un control direct asupra calităţii serviciilor prestate. 

În conformitate cu prevederile: art.8 alin.(3) lit. d), i), j) �i k), art.10 alin.(4) şi (5),  
art.24 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), art.25, art.29 alin.(1), (2), (3), (4) lit.a), (5), (6) şi (7) lit.a) şi 
art.31 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  
art. 45 alin. (3) 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 acordarea unui mandat special 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur” pentru unele activităţi din cadrul 
serviciului public de salubrizare a comunei Apa 
 

Inspector 
Mureşan Cristian – Marcel 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur” pentru unele activităţi din cadrul 
serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

 
 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 31.01.2014 
 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 
 

 


