
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M                                      
 

       

H O T Ă R Â R E A  Nr. 6/2017 
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la care  Comuna Tiream  este 

membru asociat 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2017, 

           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de hotărâre, 

raportul compartimentului de resort,precum si rapoartele de aviz favorabil al  comisiilor de specialitate 

nr.1, nr.2 şi nr.3 a Consiliului local al comunei Tiream,  

          Văzând H.C.L.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”, 

Luând în considerare prevederile :  

           - H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv și a statutului asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, 

           - H.G. nr.742/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, 

           - Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Ţinând cont de  prevederile: 

           -  art. 17 alin. 2 lit. h), ale art. 34 alin. (1) din Statutul Asociației și cele ale art. 21 din  Ordonanța 

Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

246/2005, 

            - art.10 alin.(8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

           -  art. 11, 12 și 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 În temeiul  prevederilor   art. 36 alin. 2 lit. e)  coroborate cu prevederile  art. 45 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului  „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare,”  potrivit anexelor 1 

și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se împuterniceşte dl. TAR NICOLAE, în calitatea sa de reprezentant al  comunei Tiream 

în  Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și 

apă uzată din județul Satu Mare”, să voteze în favoarea adoptării și să semneze, în numele şi pe seama 

comunei Tiream, actele adiționale la Actul constitutiv și Statutul Asociației în forma prevăzută în 

anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.  

         Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a acestei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Tiream, domnul Tar Nicolae. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică , Primarului comunei Tiream,Instituţiei Prefectului 

Judeţului Satu Mare  și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 

uzată din Județul Satu Mare,se publică pe site-ul :www.tiream.ro,  
         

Tiream, la 24 fenruarie 2017 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 

                           Consilier local :Lieb Beata                                        Secretar:jr. Maria Grigoraş                                                   
Red.Tehn.M.G. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 
     - P R I M A R -  
Nr.111 din 17.01.2017 

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la 

care  Comuna Tiream  este membru asociat 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă la data de …………… 2017;  
Având în vedere: 
  - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii în sectorul de ape și 
ape uzate din județul Satu Mare nr.320/17.01.2017; 
           - Hotărârea 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”, 
Luând în considerare prevederile :  
           - H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv și a statutului asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, 
           - H.G. nr.742/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului 
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, 
           - Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
Ţinând cont de  prevederile: 
           -  art. 17 alin. 2 lit. h), ale art. 34 alin. (1) din Statutul Asociației și cele ale art. 21 din  
Ordonanța Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 246/2005, 
            - art.10 alin.(8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
           -  art. 11, 12 și 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul  prevederilor   art. 36 alin. 2 lit. e)  coroborate cu prevederile  art. 45 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului  „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu 
Mare,”  potrivit anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se împuterniceşte dl. TAR NICOLAE, în calitatea sa de reprezentant al  comunei 
Tiream în  Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”, să voteze în favoarea adoptării și să 
semneze, în numele şi pe seama comunei Tiream, actele adiționale la Actul constitutiv și 
Statutul Asociației în forma prevăzută în anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.  
         Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a acestei hotărâri se 
încredințează primarul comunei Tiream, domnul Tar Nicolae. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare  și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din 
Județul Satu Mare.         

                                      Tiream, la 17 ianuarie 2017 
 

                                                              I  N I Ţ I A T O R, 
                                                                 PRIMAR 
                                                            dl.Tar Nicolae 
 RED/THE  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 
     - P R I M A R 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului “Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare”,  la 

care Comuna Tiream este membru asociat 
 

             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 a 31 de unități 
administrative teritoriale ale județului, în scopul 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. 
        Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream este membru al 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. 
 Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației se impune datorită schimbărilor 
care au intervenit de la înființarea Asociației în anul 2009 și până în prezent, astfel: 
1. primirea de noi membri: Asociație are în prezent un număr de 52 de membri față de 31 la 
constituirea sa în anul 2009; 
2. modificarea componenței și schimbarea reprezentanților în Adunarea Generală a 
Asociației în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016 și a acceptării de noi membri;  
3. alegerea noului președinte al Asociației și numirea noului Consiliu Direcor al Asociației; 
4. numirea unei noi Comisii de cenzori  ca urmare a expirării mandatului și prelungirea 

mandatului membrilor de la 3 la 4 ani;  

5.  modificarea patrimoniului Asociației, ca urmare a primirii de noi membri, de la 155.000 lei 
la  260.000 lei; 
6. modificarea cuantumului cotizației;  
7. publicarea  H.G.742/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități. 
   Având în vederile cele expuse mai sus, calitatea de membru a Comunei Tiream  în 
Asociație,   precum  și  prevederile art.34  alin. 1 din Statutul Asociației care stipulează că: 
„Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții 
tuturor Asociaților, special împuterniciți în acest scop” și ale art.10 alin. (8) din Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,    

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 
coroborate cu cele ale art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

INIȚIEZ: 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 
 „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată 
din județul Satu Mare”,   la care Comuna Tiream este membru asociat 
 

     Tiream, la 17 ianuarie 2017 
                                                                  INIȚIATOR: 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae 

 
Rred/Tehn.  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

       - SECRETAR -          
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare”,       

la care Comuna Tiream este membru asociat 
  

          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 a 31 de unități administrative 
teritoriale ale județului, în scopul 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. 
 Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream este membru al 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”. 
 Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației se impune datorită unor schimbări 
care au intervenit de la înființarea Asociației în anul 2009 și până în prezent, astfel: 
1.primirea de noi membri: 

 în anul 2010: Comuna Orașu Nou,  prin  Hotărârea Asociației nr. 7/29.01.2010  

 în anul 2011: Comunele Porumbești, Săuca, Supur și Batarci, prin Hotărârile Asociației               
nr.32/04.03.2011, nr. 33/04.03.2011, nr. 51/29.11.2011 și 52/29.11.2011.  

 în anul 2012: Comunele Santău, Căuaș, Crucișor, Beltiug, Turț, Tarna Mare, Săcășeni, prin 
Hotărârile Asociației nr. 60/27.04.2012 și nr. 65/21.12.2012 

 în anul 2013:  Comunele Acâș,  Bărsău , Bogdand, Târșolț, Valea Vinului, Socond, Medieșul 
Aurit , Gherța Mică, prin Hotărârile Asociației nr. 21/08.07.2013, nr.18/30.05.2013, nr. 
21/08.07.2013, nr.9/29.03.2013, nr. 3/14.02.2013 și nr. 30/16.12.2013 

 în anul 2014:  Comuna Cămârzana, prin Hotărârea Asociației nr. 5/06.02.2014 

  în anul 2015: Comunele Cehal și Racșa, prin Hotărârea Asociației nr. 10/26.05.2015 
2. retragerea/excluderea de asociați: 

 retragerea comunei Acâș din Asociație, aprobată prin Hotărârea Asociației nr. 
31/16.12.2013 

 excluderea comunei Gherța Mică din Asociație, aprobată prin Hotărârea Asociației nr. 
11/2015, modificată și completată prin Hotărârea  Asociației nr. 5/28.01.2016,   

 Primirea/retragerea sau excluderea de  membri presupune completare și modificarea, în 
mod corespunzător, a paragrafului „Asociații” din Actul constitutiv și Statutul Asociației.  
 

2 Modificarea componenței și schimbarea reprezentanților în Adunarea Generală a 
Asociației ca urmare a alegerilor locale din 05 iunie 2016 și a  intrărilor/ retragerii sau 
excluderii de  membri,  fapt ce impune următoarele modificări: 

 paragrafului „Asociații” din Actul constitutiv și Statutul Asociației,  

 art.15 din Capitolului IV –„Organele Asociației –Adunarea generală a Asociației” din Statut 
 

3. Alegerea noului președinte al Asociației  prin  Hotărârea A.D.I. nr. 10/18.08.2016         4. 
Numirea unui nou Consiliu Director prin Hotărâre A.D.I. nr. 11/18.08.2016                                                
 Alegerea unui nou Consiliu director ca urmare  a  schimbării reprezentanților unităților 
administrativ – teritoriale în Asociație,  în urma validării alegerilor locale din 10 iunie 2012 și a 
noului președinte al Asociației presupun  modificarea,  în mod corespunzător a  prevederile  
Capitolului VII „Primele organe de conducere, administrare și Control, paragraful - 
„Administrarea Asociației” din Actul Constitutiv al Asociației și pe cele ale  Capitolului V 
„Organele Asociației”, paragraful „Consiliul Director” art. 24 din   Statutul Asociației. 

 



 
 
5. Numirea unei noi Comisii de cenzori, ca urmare a expirării mandatului și prelungirea 
mandatului de la 3 ani la 4 ani,  prin Hotărârea Asociației nr. 8/29.03.2013 

Presupune modificarea, în mod corespunzător, prevederile Capitolului VII „Primele 
organe de conducere, administrare și Control”, paragraful „Controlul Financiar al Asociației” din 
Actul Constitutiv respectiv a  Capitolului V „Organele Asociației”, paragraful Controlul Financiar 
al Asociației, art. 28, alin. (1) și alin. (4) din Statutul Asociației. 
6. Modificarea patrimoniului Asociației 
          Aportul fiecărui membru al Asociației la constituirea patrimoniului este de 5.000 lei. 
Patrimoniul inițial al Asociației a fost de 155.000 lei, corespunzător unui număr  de  31 de 
membri. Prin intrarea în Asociație a încă 21 de membri, patrimoniu Asociației se modifică la  
260. 000 lei. 
 Presupune modificarea capitolului VI „Patrimoniul inițial” alin. (1) din Actul constitutiv și a 
capitolului III „Patrimoniul Asociației” alin. (2) din Statutul Asociației.  
 

7.Modificarea cuantumului cotizației 
Cotizația pentru primul an de funcționare, fixată prin Statut,  a fost de 10.000 lei iar 

termenul de plată fixat la 30 iunie a fiecărui an.  
Având în vedere că pe parcursul funcționării Asociației cuantumul cotizației a suferit 

modificări în funcție de diferite criterii, în special având în vedere cheltuielile necesare 
funcționării aparatului Tehnic al Asociației, nivelul de suportabilitate al unității administrativ-
teritoriale,  precum și de fondurile primite din POS Mediu conform listei de  investiții prioritară 
pentru perioada 2007-2013  etc.,  se impune modificarea Capitolului IV „Asociații” art. 11 lit. b) , 
cuantumul cotizației și data plății acesteia urmând să fie aprobată prin Hotărârea Adunării 
Generale a Asociației. 
8. Împuternicirea unui alte persoane desemnate să îndeplinească procedurile prevăzute 
de lege pentru înregistrarea modificărilor la Actul constitutiv și Statutul Asociației, la 
Registrul asociaților și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Satu Mare, fapt ce impune 
modificarea  Capitolul VIII „Împuternicire ” din Actul constitutiv al Asociației. 
 

9. H.G.742/10.09.2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855 
/2006 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice 
Hotărârea modifică prevederile art. 13, art. 21 aliniatele (3), (5), (6), (7) și pe cele ale art. 22 
alin.(1) din Statutul Asociației  și prevede obligativitatea modificarea actului constitutiv  și a 
statutului  în termen de 6 luni de la intrarea în vigoarea  a hotărârii. ( 10 .09.2014- data 
publicării in MO 664). 
            Având în vederile cele expuse mai sus, calitatea de membru  a Comunei Tiream în 
Asociație, prevederile art.34  alin. 1 din Statutul Asociației care stipulează că: „Prezentul Statut 
poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor Asociaților, special 
împuterniciți în acest scop” precum și prevederile art. 10 alin. (8) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv:  
„ Art. 10 alin (8) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice se aprobă prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se 
semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale 
asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm oportună şi 
legală adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv 
și a Statutului  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de 
apă  și apă uzată din județul Satu Mare”,  la care Comuna Tiream  este membru asociat 
    

   Tiream, la  17.01.2017                             Secretar comună, 
                                                                   jr. Maria Grigoraş 
 



Red/Tehn. G.M.  
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