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ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA APA 

                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
  

  HOTĂRÂREA   Nr. 66 /28.12.2017 
privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur” 
 
 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinar în data de 
28.12.2017 
 Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit. i), j) și  k), art.10 alin.(4) şi (5), art.22 
alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(4), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.24 alin.(1) lit.a), art.28 
alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(2^1) 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; 

HOTÂRÂŞTE: 
      Art.1.(1) Comuna Apa mandatează Asociația 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), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu 
excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d) 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), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 
alin. (2), art. 30 alin. (5) și art. 32 alin. (4) 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.2.(1) Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-
Tur” privind modificarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale pentru activitățile din cadrul 
serviciului de salubrizare a comunei Apa, valabile începând cu 01.01.2018. 

(2) Se acordă un mandat special Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Someş-Tur” de a ajusta anual, conform dispozițiilor legale, 
prețurile/tarifele/taxele speciale  până la data de 31 decembrie pentru anul următor, prin Hotărâre a 
Adunării Generale. 
  Art.3  Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Someş-Tur” pentru modificarea regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de delegare 
ale unor activități din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Apa, în conformitate cu 
dispozițiile legale intrate în vigoare după aprobarea inițială a acestora. 
  Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  
comunei Apa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur” și operatorul regional de 

salubrizare ,,Tur-Someş”. 
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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