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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
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  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 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 19 februarie 2021 

                    Iniţiator proiect                                                  Avizează, pentru legalitate 

                           PRIMAR ,                                               Secretar general UAT Tiream                                                       

                      dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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Nr.508   din 19.02.2021 

 

   

REFERAT DE APROBARE  
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  
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 

Satu Mare a fost constituită în anul 2009, prin asocierea unui număr de 31 de unități administrativ 

teritoriale ale județului, în vederea corelării într-un cadru regional/județean a proiectelor 

finanțate/finanțabile din fonduri publice, ca o cerință a procesului de regionalizare și de  creare a cadrului 

instituțional necesar accesării fondurilor europene prin Programul Operațional Sectorial –POS Mediu 

având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, 

modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente.  

   În prezent Asociația are un număr de 54 de membri, reprezentând 84% din totalul unităților 

administrativ-teritoriale ale județului Satu Mare.  

Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream este membruă  a Asociației conform Hotărârii 

Consiliului  Local Tiream, nr.46/2008 privind constituirea asociației cu denumirea „Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare. 

      Contractul de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a fost aprobat  

prin Hotărârea Asociației nr. 5/2009, conform mandatului acordat de asociați prin hotărârile de consiliu 

adoptate.   

       În conformitate cu prevederile art. 29 alin.(10) din  Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare Contractul de delegare a gestiunii va fi 

însoțit, în mod obligatoriu de : 

    a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

    b) regulamentul serviciului; 

    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale, aferente serviciului; 

    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

    e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional 

          Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru 

întreaga Arie a Serviciului, din județul Satu Mare a fost elaborat și aprobat, ca și anexa  a Contractului de 

delegare nr. 12313/19.11.2009  prin Hotărârea Asociației nr.  11/2010  în baza Hotărârilor Consiliilor 

locale, semnatare ale Contractul de delegare, privind avizarea Regulamentului și mandatarea 

reprezentanților pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului local Regulamentului serviciului de 

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

Satu Mare. 

           Având în  vedere că,  la data semnării Contractului de delegare, Caietul de sarcini al serviciului de 

alimentare cu apă și canalizarea nu era elaborat, în conformitate prerogativele oferite art. 5 alin. (2) lit. l, 

coroborate cu cele din art. 16 alin (3) lit. f și  cele din art. 23 alin.(3)  lit. b,  din Statutul Asociației, 

Consiliul director a elaborat, în colaborare cu specialiști din cadrul APASERV SATU MARE S.A  acest 

caiet de sarcini în conformitate cu Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare, aprobat prin Ordinul ANRSC nr.89/2007 .  

           Luând în considerare următoarele prevederi din: 

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

și completările ulterioare, respectiv: 



 

Art. 6 

 „ART. 6 Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent 

de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de 

sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 

conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin*) al preşedintelui acesteia. 

În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă 

şi de canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se 

avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de 

adunările generale. 

Art. 10 alin.(1) lit c) 

ART. 10 

    (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi 

exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările 

ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului 

acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: 

    c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului; 

 

  și  ale art. 23 alin. (3) 

 „  (3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform mandatului încredinţat 

acestora de unităţile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de 

sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 

51/2006, republicată, cu completările ulterioare.” 

 

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

completările ulterioare, respectiv: 

 

Art. 10 , alin. 

(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să 

exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 

şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) - d), f) - h) şi art. 9 alin. (1) 

lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor 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) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în 

prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiei. 

#M5 

    (5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă 

asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile 

de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 

atribuţiilor lor. 

 

 

 



 

Art. 22 

 

  (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de 

gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate 

şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu 

caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul 

asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobă de adunarea 

generală a asociaţiei. 
 

Coroborate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. f: 

„(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi 

conform art.5 alin.2, sunt: 

f)aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga 

Arie a Serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b) din 

prezentul Statut;” 

 

 și ale art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației potrivit căruia:  

„ Art. 21. – (1) Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 

16 alin. (2) lit. i) – j) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 

adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin 

hotărâre a autorității deliberative al asociatului al cărui reprezentant este.” 

        Constat că este necesară emiterea unei hotărâri de către consiliul local al comunei Tiream, în calitate 

de membru al Asociației și semnatar al Contractului de delegare, pentru 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 și  mandatarea  reprezentantului UAT comuna Tiream  în Adunarea Generală a 

Asociației pentru a vota în favoarea aprobării  de către Asociație a Caietului de sarcini al serviciului de 

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

Satu Mare, ce va constitui anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de furnizare apă și canal 

nr.12313/19.11.2009.  

             Consiliul local are competenta locala de a aproba/ aviza : 

  - desemnarea primarului comunei Tiream, să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale 

în cadrul Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 

și apă uzată; 

 -  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 

prezentul proiect de hotarare .. 

    În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare , 

                                                          INIŢIEZ: 

proiectul de horărâre 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  
 

 

 

INIȚIATOR: 

PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

             - S E C R E T A GENERAL – 

      Nr. 516 din 22.02.2021             

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 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 

 
 

            Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream,  

prin secretarul general Grigoraș Maria, în conformitate cu  prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa 

de  urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ , formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr.509/19.02.2021cu privire la 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,, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae,  din punct de vedere a respectării prevederilor legale în 

vigoare referitoare la obiectul proiectului de hotarare. 

              Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul 

Satu Mare” a fost înfiinţată în februarie 2009,  prin hotărârile autorităţilor deliberative a 30 de consilii 

locale şi a Consiliului Judeţean Satu Mare, având în prezent un număr de 54 de membri.  

              Constituirea Asociaţiei  s-a realizat  în cadrul procesului de regionalizare solicitat, ca şi condiţie 

esenţială, pentru accesarea fondurilor europene în cadrul programului de finanţare POS-Mediu-axa 

prioritara 1, Sector apă, apă uzată. 

Procesul de regionalizarea cuprinde  trei elemente instituţionale: 

1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care primeşte un mandat din partea membrilor săi pentru 

a exercita pentru şi în numele lor atribuţiile şi responsabilităţile legate de serviciile acestora de alimentare 

cu apă şi de canalizare, precum şi drepturi de control asupra ROC; 

2. Operatorul Regional (ROC), o societate comercială cu capital social public, înfiinţată de toti sau de o 

parte din membrii ADI, căruia i se atribuie în mod direct contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea 

regulilor „in-house”; 

3. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor. Unităţile administrativ-teritoriale prin autoritatile 

administratiei publice locale, membre ADI, toate sau o parte acţionari ROC, deleagă împreună, prin ADI, 

gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare către ROC printr-un contract unic de 

delegare a gestiunii. 

      Contractul de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a fost aprobat  

prin Hotărârea Asociației nr. 5/2009, conform mandatului acordat de asociați prin hotărârile de consiliu 

adoptate.   

       În conformitate cu prevederile art. 29 alin.(10) din  Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare Contractul de delegare a gestiunii va fi 

însoțit, în mod obligatoriu de : 

    a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

    b) regulamentul serviciului; 

    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale, aferente serviciului; 

    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

    e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional 

          Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru 

întreaga Arie a Serviciului, din județul Satu Mare a fost elaborat și aprobat, ca și anexa  a Contractului de 

delegare nr. 12313/19.11.2009  prin Hotărârea Asociației nr.  11/2010  în baza Hotărârilor Consiliilor 

locale, semnatare ale Contractul de delegare, privind avizarea Regulamentului și mandatarea  



 

 

reprezentanților pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului local Regulamentului serviciului de 

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

Satu Mare. 

           Având în  vedere că,  la data semnării Contractului de delegare, Caietul de sarcini al serviciului de 

alimentare cu apă și canalizarea nu era elaborat, în conformitate prerogativele oferite art. 5 alin. (2) lit. l, 

coroborate cu cele din art. 16 alin (3) lit. f și  cele din art. 23 alin.(3)  lit. b,  din Statutul Asociației, 

Consiliul director a elaborat, în colaborare cu specialiști din cadrul APASERV SATU MARE S.A  acest 

caiet de sarcini în conformitate cu Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare, aprobat prin Ordinul ANRSC nr.89/2007 .  

           Luând în considerare următoarele prevederi din: 

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

completările ulterioare, respectiv: 

Art. 6 

 „ART. 6 Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent 

de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de 

sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 

conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin*) al preşedintelui acesteia. 

În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă 

şi de canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se 

avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de 

adunările generale. 

Art. 10 alin.(1) lit c) 

ART. 10 

    (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi 

exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările 

ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului 

acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: 

    c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului; 
 

  și  ale art. 23 alin. (3) 

 „  (3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform mandatului încredinţat 

acestora de unităţile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de 

sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 

51/2006, republicată, cu completările ulterioare.” 
 

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

completările ulterioare, respectiv: 

Art. 10  

5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să 

exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 

şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) - d), f) - h) şi art. 9 alin. (1)  



 

 

lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor 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) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în 

prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiei. 

#M5 

    (5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă 

asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile 

de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 

atribuţiilor lor. 
 

Art. 22 

  (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de 

gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate 

şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu 

caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul 

asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobă de adunarea 

generală a asociaţiei. 
 

Coroborate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. f: 

„(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi 

conform art.5 alin.2, sunt: 

f)aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga 

Arie a Serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b) din 

prezentul Statut;” 
 

 și ale art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației potrivit căruia:  

„ Art. 21. – (1) Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 

16 alin. (2) lit. i) – j) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 

adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin 

hotărâre a autorității deliberative al asociatului al cărui reprezentant este.” 

     Luând în considerare prevederile art. 129 alin.( 2)  lit. d), alin.(7) lit.n), art. 139 alin.. (3), lit.g), și   

art.196,alin.(1) lit.a)   din  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

        În temeiul prevederilor art.136, alin.8, litera b) din Ordonanţa de urgenţănr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, 

SUSŢINEM: 

dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre 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  

 

 
   Tiream, la 22 februarie 2021. 

 

Secretar general al comunei Tiream, 

jr. Maria Grigoraș 
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