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       T I R E A M 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr.8/25.02.2021 
privind asocierea comunei Tiream cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTAREINTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE 

ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate 

publică 

 

        Consiliul local Tiream, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 25 februarie  2021;                                                                                                                     

        Având în vedere proiectul de hotarare prezentat, înregistrat sub nr. 464/15.02.2021, 

referatul de aprobare  al primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator,înregistrat sub 

nr.463/15.02.2021, raportul de specialitate  nr.475/16.02.2021  al compartimentului  de 

resort  și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  al comunei Tiream; 

Luând în considerare  Legea nr.276/2020 pentru  modificarea și completarea  

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

Văzând  prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu    

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu  prevederilor art. 5 lit. i), art.89 alin.(1),alin.(2)și alin.(3), art.90, 

art.91, art.92 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) coroborate cu cele ale 

alin.(9) lit.c), art.132, art.136  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată; 

           În temeiul prevederilor art. .139,alin.(1), alin.(3) lit.f)  și art.196 , alin.(1), lit.a) din   

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. -  Se aprobă asocierea comunei Tiream cu unitațile administrativ-teritoriale: 

Comuna Acâș, Orașul Ardud, Comuna Apa, Comuna Bârsău, Comuna Bixad,  Comuna 

Călinești Oaș,  Comuna Certeze,Comuna Curtuiușeni, Comuna Doba, Comuna Gherța Mică, 

Comuna Păulești, Comuna Sălacea și Comuna Socond în cadrul ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SATMARENE ACSA. 

 Art.2.- In vederea aderării, noile unități administrativ-teritoriale vor participa la 

patrimonial  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTAREINTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR 

SĂTMĂRENE ACSA cu suma de 1000 lei fiecare, egală cu cota financiară a fiecărui 

membru, care se va reflecta în mod corespunzător în Statut. 

 Art.3.- În sensul prevederilor articolului precedent, prin aderarea noilor membrii la 

această asociație de utilitate publică,  se aprobă modificarea Statutului ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SATMARENE ACSA,inclusiv 

prin schimbarea componenței membrilor acesteia, respectiv prin adăugarea noilor unități 

administrativ-teritoriale asociate.  
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 Art.4.-  Se aprobă modificarea Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE  ACSA, conform ANEXEI, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- Se aprobă abrogarea Actului constitutiv al ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA.  

 Art.6.- În sensul aplicării prevederilor articolelor precedente, se împuternicește 

primarul comunei TIREAM, reprezentantul acesteia de drept în cadrul Adunării Generale, să 

voteze în favoarea abrogării Actul constitutiv și modificării Statutului ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA. 

 Art.7.- Abrogarea Actului constitutiv și modificarea Statutului ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA intră în 

vigoare la data înscrierilor definitive a acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la 

grefa Judecătoriei Satu Mare. 

 Art.8.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Tiream.  

 Art.9.- Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte 

dispoziții contrare. 

 Art.10.-  Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului general al comunei 

cu: primarului comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA, compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se publică  pe  site-ul : 

www.tiream.ro- secțiunea Monitorul Oficial Local   şi  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 
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          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3),lit.f) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrative, modificată; 

          Total consilieri în funcţie:11;                                                                  Voturii pentru : 10 

          Nr.total al consilierilor prezenţi: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-/

