
 
 
                                                                                ROMÂNIA  

                 JUDEŢUL SATU MARE 
             COMUNA APA 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 

     HOTĂRÂREA   Nr: 6 /30.01.2019 
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 
 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.01.2019. 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei APA; 
• Raportul de specialitate al Biroului Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii al Primăriei APA; 
• Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local APA; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 10, art.28 şi art. 30 din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin. (2), articolelor 21 - 24 şi  art. 42 
alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

• Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare 

• Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din 
Judeţul Satu Mare”  aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local APA nr. 42/06.09.2017 

În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicate, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 - Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
al comunei APA anexat ca Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei APA către S.C. 
Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în Satu Mare, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare cu nr. 
J30/1102/2004,  CIF RO 16844952, de la data încheierii procesului verbal de predare –primire a bunurilor din 
domeniul public al comunei APA aferente sistemului public de alimentare cu apă şi constitiuie anexa la contractul 
de delegare a gestiunii. 
Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare („Contractul de 
Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între municipiul Satu Mare, 
municipiul Carei, oraşul Tăşnad, oraşul Negreşti Oaş, oraşul Ardud, oraşul Livada, comuna Căpleni, comuna 
Culciu, comuna Botiz, comuna Odoreu, comuna Lazuri, comuna Foieni, comuna Păuleşti, comuna Urziceni, 
comuna Doba, comuna Dorolţ, comuna Craidorolţ, comuna Halmeu, comuna Turulung, comuna Micula, comuna 
Berveni, comuna Terebeşti, comuna Ciumeşti, comuna Tiream, comuna Sanislău, comuna Petreşti, comuna Vetiş, 
comuna Moftin, comuna Oraşu Nou, comuna Săuca, comuna Porumbeşti, comuna Supur, comuna Batarci, comuna 
Santău, comuna Beltiug, comuna Căuaș, comuna Crucișor, comuna Tarna Mare, comuna Turț, comuna Socond, 
comuna Săcășeni, comuna Medieșu Aurit, comuna Târșolț, comuna Valea Vinului, comuna Bârsău, comuna 
Cămârzana, comuna Bogdand, comuna Cehal,comuna Racşa și comuna Apa pe de o parte şi S.C. Apaserv Satu 
Mare S.A, pe de altă parte. 
Art.4 - Aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei APA aferente sistemului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare al comunei APA care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C.Apaserv Satu Mare 
S.A. Lista bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 3 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de 
Delegare, făcând parte integrantă din acesta. 
Art. 5 - Se acordă mandat „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă 
Uzată din Judeţul Satu Mare” , cu sediul în judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mare, Piaţa 25 Ocotmbrie nr.1, 
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009  al 
cărei membru este comuna APA, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe 
seama comunei APA. 
Art. 6 -  Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local APA vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
           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: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, 

Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
      Nagy Iosif       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 


