
                
 

ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
    HOTĂRÂREA   Nr.42 / 06.09.2017 

privind asocierea comunei APA în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în 

sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare. 
        Consiliul Local al Comunei Apa ,întrunit în sedinţa ordinară din data de 06.09.2017.              

     Având în vedere: 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.964/30.08.2017; 
• Raportul de specialitate nr.965/30.08.2017; 
• Avizul comisiei I de specialitate ; 
• prevederile art.10, alin.1,  din Legea nr. 51/2006 ,republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile art.10, alin.1 a Legii nr. 
241/2006 , rerepublicată,privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, ale H.G. nr. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice 

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a  
administraţiei publice locale republicate, 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei APA, prin Consiliul Local APA în cadrul Asociaţiei de 

dezvoltare  intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea 
nr. 215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2 -  Se aprobă Actul Constitutiv al  Asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară pentru servicii în 

sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare  în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi 
Statutul Asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Satu Mare  în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, împreună cu actele adiționale. 
Art. 3 - Asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Satu Mare va avea sediul în România, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, cod poştal 440026.  
Art. 4 - Se aprobă participarea Consiliului Local APA la patrimoniul  Asociaţiei cu o contribuţie în 

numerar în valoare de 5.000 (cinci mii) lei. 
Art. 5 - Se împuterniceşte primarul comunei APA, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local APA, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în 

sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare şi să reprezinte comuna APA în cadrul Asociaţiei. 
Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei APA, dl. Trandafir Vasile-Radu. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1. Voturi pentru: 10,  Voturi 
împotrivă: 0, Abţineri: 0 .  
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         
        Boje Ioan                                                                                   Secretar U.A.T.                   
                                                                                                        Moldovan  Vasile   

 
 
 


