
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL OMUNEI 
        T I R E A M 
                            
             
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.28/2018 
privind mandatare reprezentantului comunei Tiream să voteze în Adunarea Generală a „ 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Apa,  la  Asociație       
                                                                                                                               

        Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.07.2018 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, raportul compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1540/ 19. 07. 2018, 
expunerea de motive a primarului comunei Tiream nr.1552/20.07.2018, precum şi rapoartele  
comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al comunei Tiream;   
Văzând prevederile: 
        - Hotărâri consiliului local Tiream nr.46/2008 privind constituirea asociaţiei cu 
denumirea „ Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă 
uzată din judeţul Satu Mare”; 
        - Hotărâri Consiliului local al comunei Apa nr. 42 din 06.09.2017 privind asocierea 
comunei Apa la  „ Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de 
apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”, 
 - O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  cu modificările şi completările 
ulterioare, 
           Ţinând cont de prevederile art.13 din Statutul „ Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” care 
stipulează că„...Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor 
în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea 
unităţilor administrativ – teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului 
local sau judeţean, după caz. ” 
           Luând în considerare prevederile art.16 alin (2) lit. j, art.20 alin.3, art.21 alin. (1) din 

Statutul Asociaţiei modificat prin, Actul adiţional nr.1/2014 şi Actul adiţional nr.2/2017,  
      În temeiul art. 36 alin.2 lit.e)  şi  alin.(7) lit.a) , art. 37 și al  art. 45 alin.(2) lit. f) din   

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. -  Se mandatează domnul TAR NICOLAE ,  în calitate de primar al comunei 
Tiream, să voteze în “Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”, în numele şi pentru comuna  T 
i r e a m,   aprobarea aderării comunei  Apa  la  “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” . 

Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Tiream. 

Art.3 -  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului Tiream, în termenul 
prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, A.D.I. 
Satu Mare, Se publică pe sit-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei. 

Tiream, la 23 iulie  2018  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local :Schrepler Emeric                     Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 

 

http://www.tiream.ro/


 

 

 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.f) din 

Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie                11 
Nr. total consilierilor prezenţi           8 
Nr. total al consilierilor absenţi        3 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   8 
Voturi “pentru”                                 8 
Voturi “împotrivă”                          nu sunt 
Abţineri                                         nu sunt 
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5.Exemplare originale 


