
R O M Â N I A 

JUDEȚUL SATU MARE  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

           T I R E A M 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 9 /25.02.2021  
privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021; 

            Având în vedere proiectul de hotărâre , înregistrat sub nr.509/19.02.2021,  referatul de 

aprobare al primarului comunei Tiream , în calitate de inițiator , înregistrat sub nr. 508/ 19.02. 

2021, raportul de specialitate al secretarului general al comunei Tiream, înregistrat sub nr.516/ 

22.02.2021, precum și  avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 

Tiream; 

Luând în considerare:   

- Ordinul ANRSC nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului  

de alimentare cu apă si de canalizare; 

- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de  

canalizare nr.12.313/19.11.2009,  semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

servicii în sectorul de apă și apă uzată și operatorul APASERV Satu Mare S.A., în numele și pe 

seama comunei Tiream, conform mandatului acordat prin H.C.L.Tiream  nr.27/25.09.2009; 

 Ținând cont de prevederile: 

- art. 6 ale art. 10 alin.(1), ale  art. 12  alin.( 1), art. 17 și  ale art. 23 alin. (3) din Legea  

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10, alin.(5) și alin. (5^1), ale art. 22 alin.(4) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Decizia Consiliului Director al Asociației nr.1/2021 privind aprobarea Caietului de  

sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga 

Arie a Serviciului din județul Satu Mare, 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2) lit. l, ale art. 16 alin. (3)  lit. f) și ale art.  21 

alin. (1) din Statutul Asociației,raportat la prevederile art. 129 alin.( 2)  lit. d), alin.(7) lit.n)din 

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

     În temeiul  prevederilor art.139,alin.(3), lit.g), art.196,alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de 

urgență nr.  57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 -  Se avizează  favorabil Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare, 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. -  Se mandatează reprezentantul UAT TIREAM în Adunarea generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată ,  d-nul primar TAR 

NICOLAE să aprobe, în numele și pe seama UAT, TIREAM, Caietul de sarcini al  serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din 

județul Satu Mare, cu anexele aferente. 

          

 

 



 
 

Art. 3. -   Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și 

armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare, aprobat la art. 2 din prezenta 

hotărâre, se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr.12.313/19.11.2009, semnat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată și operatorul  regional  APASERV  

Satu Mare S.A  

Art. 4.-  Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează  

primarul comunei Tiream și compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

              Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 

Tiream, în termenul  prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream,Instituţiei Prefectului Judeţului 

Satu Mare  şi  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 

uzată din Județul Satu Mare, se publică pe site-ul : www.tiream.ro, cu cetăţeni, prin afişare la 

avizierul Primăriei. 

 

             Tiream, la 25 februarie  2021 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează, 

            Consilier local: Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                                  jr. Maria Grigoraș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.M.G. 

Nr. Exemplare: 5/2 pag. 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrative, modificată; 

          Total consilieri în funcţie:            11;                                                    Voturii pentru :          10 

          Nr.total al consilierilor prezenţ : 10 ;                                                    Voturi împotrivă : nu sunt 

          Nr. total al consilierilor absenți:    1 ;                                                    Abţineri:                nu sunt                                                                                             

          Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :10. 
                     

http://www.tiream.ro/

