
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
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Nr.1206 din 23.05. 2017 
 
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 8  la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 

 

 

 Consiliul local al comunei Tiream,întrunit în şedinţă  ordinară la data de…….2017; 
 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Tiream, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
comunei  Tiream,; 

     În conformitate cu prevederile  art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin. (1) lit.”b” alin. (2), articolelor 21 - 24  şi  
art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,                                                                                                                                                      
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

     În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14,coroborate cu prevederile art. 45 
alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Adoptă prezenta, 

H O T Ă R Â R E : 

 

Art. 1: Se aprobă Actul adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009, conform anexei. 

Art. 2: Se acordă mandat „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în 
Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare” , cu sediul în judeţul Satu Mare, 
localitatea Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009  al cărei membru este comuna 
Tiream, să semneze Actul adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009, prin reprezentantul său 
legal, în numele şi pe seama comunei Tiream. 

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Tiream. 
 

 Tiream, la 23 mai 2017 

 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR: 

dl.Tar Nicolae 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 CABINET PRIMAR  
                   
 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8  la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 

  

  

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale 
art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, 
art. 18 al. (2), articolelor 21 - 24 şi  art. 42 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 

Se actualizează Listele bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor 

delegate şi care sunt transmise spre folosinţă Operatorului pe durata contractului, aferente 

U.A.T. Berveni, U.A.T. Ciumeşti, U.A.T. Moftin, U.A.T. Sanislău şi U.A.T. Supur. 

 Listele bunurilor aferente Serviciilor delegate reprezintă documente anexate 

Contractului de delegare conform art. 74 alin. 1 lit.c.  

Se completează lista cu redevenţele pentru serviciile de apă aferente UAT 

Porumbeşti, Bârsău, Cămârzana, Târşolţ, Cehal şi cu redevenţele pentru serviciile de 

canalizare aferente UAT Odoreu şi Ciumeşti. 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 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, 

 
INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind  privind aprobarea Actului adiţional nr. 8  la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

12.313/19.11.2009 
  

    

Tiream, la 23 mai 2017 
 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR: 

dl.Tar Nicolae 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 -  S E C R E T A R -  
    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8  la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 
 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului  
comunei Tiream, prin jr.Grigoraş Maria, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Actului adiţional nr.8,  la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009, 
iniţiat de domnul primar Tar Nicolae  
 Prin  Actul adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009 se actualizează Listele bunurilor 
proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor delegate şi care sunt transmise spre 
folosinţă Operatorului pe durata contractului, aferente U.A.T. Berveni, U.A.T. Ciumeşti, 
U.A.T. Moftin, U.A.T. Sanislău şi U.A.T. Supur. 

 Listele bunurilor aferente Serviciilor delegate reprezintă documente anexate 
Contractului de delegare conform art. 74 alin. 1 lit.c.  

Se completează lista cu redevenţele pentru serviciile de apă aferente Unităţilor 
Administrativ – Teritoriale  Porumbeşti, Bârsău, Cămârzana, Târşolţ, Cehal şi cu redevenţele 
pentru serviciile de canalizare aferente UAT Odoreu şi Ciumeşti astfel: 

Nr.  
crt. U.A.T. 

Redevenţă apă 
[Lei/lună] 

Redevenţă canal 
[Lei/lună] 

1 ODOREU - 4.600 

2 CIUMEŞTI - 1.000 

3 PORUMBEŞTI 100 - 

4 BÂRSĂU 100 100 

5 CĂMĂRZANA 100 - 

6 TÂRŞOLŢ 100 - 

7 CEHAL 100 - 

 

Consiliul Local Tiream prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/24.11.2008 aprobă 

constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 

uzată și totodată aprobă Actul constitutiv și Statutul asociației. 

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea Actului adițional nr. 8 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.12.313/19.11.2009. 

             
                Tiream, la 23 mai 2017  

Secretar, 
jr.Maria Grigoraş. 
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