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   HOTĂRÂREA  Nr.64 /28.12..2018 

privind asocierea unității administrativ-teritoriale APA cu comuna Botiz în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur” 

 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 28.12.2017 

 
 Având în vedere Expunerea de motive nr./1664/21.12.2017 a primarului comunei APA, 
anexată prezentului proiect de hotărâre; 

      În conformitate cu prevederile Actului constitutiv și  Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Someș-Tur”; 

 În temeiul prevederilor art.11 alin.(1) si alin.(2), art. 36, alin. (7) , lit.c), art. 45 alin. (1) şi  
art.115   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 unității administrativ-teritoriale Apa cu comuna Botiz în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur”. 
 
 Art.2.  Odată cu aderarea comunei Botiz, se aprobă modificarea Actului constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur” prin schimbarea componenței 
membrilor acesteia, respectiv prin adăugarea noii unități administrativ-teritoriale asociate.  
 
       Art.3. In vederea aderarii, comuna Boztiz va participa la patrimoniul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur”  cu suma de 300 lei, egală cu cota financiară a fiecărui 
membru, care se va reflecta în mod corespunzător în Actul constitutiv și Statut. 
 
 Art.4. În sensul aplicării prevederilor articolelor precedente, se împuternicește primarul 
comunei Apa, reprezentantul acesteia în cadrul Adunării Generale să voteze în favoarea modificării  
Actul constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur”. 
 
 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Apa. 
 Art.6.  Prezenta hotarare se comunica cu: Institutia Prefectului Satu Mare, Primarul 
comunei Apa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someș-Tur”. 

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: 10,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0. Voturi pentru: 
10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 
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