
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  
2.Ex 



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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                                                                                   Anexa  nr.1,la PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL, LA ACTUL CONSTITUTIV AL                                                                  
„ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII ÎN 

SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE” 

 

 Membri asociați, în baza Hotărârii nr.__________/2017 a Asociației adoptată în ședința 
Adunării Generale a Asociaților din data de__________, având în vedere primirea de noi 
membri în Asociație, modificările intervenite în componența Adunării generale a Asociației, a 
Consiliului Director, a Comisiei de cenzori, a patrimoniului Asociației și a cuantumului anual al 
cotizației și, luând în considerare:  

1. Hotărârea nr. 7/29.01.2010 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Orașu Nou, prin Consiliul local al comunei Orașu Nou în „Asociația de 
dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare”; 

2. Hotărârea nr. 32/04.03.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Porumbești, prin Consiliul local al comunei Porumbești în „Asociația de 
dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare”; 

3. Hotărârea nr. 33/04.03.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Săuca, prin Consiliul local al comunei Săuca în „Asociația de dezvoltare 
intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

4. Hotărârea nr. 51/29.11.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Supur în „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

5. Hotărârea nr. 52/29.11.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Batarci în „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare; 

6. Hotărârea nr.60/27.04.2012 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Santău, prin Consiliul local al comunei Santău, în „Asociația de dezvoltare 
intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

7. Hotărârea nr. 65/21.12.2012 a Asociației privind primirea, în calitate de membri, a 
comunelor Căuaș, Beltiug, Turț, Crucișor, Tarna Mare și Săcășeni în „Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare”; 

8. Hotărârea nr. 3/14.02.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Medieșu Aurit în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

9. Hotărârea nr. 9/29.03.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de asociat, a 
comunei Socond în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

10. Hotărârea nr.18/30.05.2013 a Asociației privind asocierea comunelor Târșolț și 
Bogdand la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

11. Hotărârea nr. 21/08.07.2013 a Asociației privind asocierea comunelor Acâș, Bârsău 
și Valea Vinului la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

12. Hotărârea nr. 30/16.12.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Gherța Mică în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

13. Hotărârea nr. 31/16.12.2013 a Asociației privind aprobarea retragerii comunei Acâș 
din „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 
uzată din județul Satu Mare”; 



14. Hotărârea nr. 5/06.02.2014 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Cămârzana în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

15. Hotărârea nr. 10/26.05.2015 a Asociației privind aprobarea asocierii comunelor Cehal 
și Racșa la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

16. Hotărârea nr. 11/26.05.2015 a Asociației, modificată prin Hotărîrea nr. 5/28.01.2016, 
privind excluderea comunei Gherța Mică din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare; 

17. Hotărârea nr. 8/29.03.2013 a Asociației privind numirea noilor membri ai Comisiei de 
cenzori ai Asociației; 

18. Hotărârea nr. 22/08.07.2013 a Asociației privind aprobarea cuantumului cotizației 
anuale;  

19. Hotărârea nr. 10/18.08.2016 a Asociației privind alegerea Președintelui Asociației 
20. Hotărârea nr.11/18.08.2016 a Asociației privind alegerea membrilor Consiliului Director 

al Asociației 
21. Hotărârea nr. 24/20.12.2016 a Asociației a privind modificarea componenței Consiliului 

Director al Asociației 

de comun acord au convenit următoarele: 

Art. I Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de 
apă și apă uzată din Județul Satu Mare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1.Paragraful l „ASOCIAȚII”: se modifică și se completează și va avea următorul conținut:  

1. Judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare cu sediul în Municipiul Satu 
Mare, str. Piaţa 25 Octombrie, nr.1, jud. Satu Mare, cod 440026, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Judeţean Satu Mare; 

2. Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, cu sediul în 
Municipiul Satu Mare, str. Piaţa 25 Octombrie, nr.1, jud. Satu Mare, cod 440026, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local 
Satu Mare; 

3. Municipiul Carei, prin Consiliul Local al Municipiului Carei, cu sediul în Municipiul 
Carei str. 1 Decembrie 1918, nr.17, jud. Satu Mare, cod 445100, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Carei; 

4. Oraşul Negreşti - Oaş, prin Consiliul Local al oraşului Negreşti Oaş, cu sediul în 
Negreşti Oaş, str. Victoriei, nr.99, jud. Satu Mare, cod 445200, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Negreşti – Oaş; 

 

5. Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al oraşului Tăşnad, cu sediul în Tăşnad, str. 
Lăcrămioarelor, nr.35, jud. Satu Mare, cod 445300, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Tăşnad; 

6. Oraşul Ardud, prin Consiliul Local al oraşului Ardud, cu sediul în Ardud, str. Ştefan Cel 
Mare, nr.37, jud. Satu Mare, cod 447020, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Ardud; 

7. Oraşul Livada, prin Consiliul Local al oraşului Livada, cu sediul în Livada, str. Oaşului, 
nr.4, jud. Satu Mare, cod 447180, prin reprezentantul său, legal împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a Consiliului Local Livada; 

8. Comuna Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci, cu sediul în comuna Batarci, 
str. Principală nr.50, jud. Satu Mare, cod 447030, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Batarci; 

9. Comuna Bârsău, prin Consiliul Local al comunei Bârsău, cu sediul în comuna Bârsău 
de Sus, str. Principală nr.277, jud. Satu Mare, cod 447037, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Bârsău; 



10. Comuna Beltiug, prin Consiliul Local al comunei Beltiug, cu sediul în comuna Beltiug, 
str. Principală, nr.357, jud. Satu Mare, cod 447040, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Beltiug; 

11. Comuna Berveni, prin Consiliul Local al comunei Berveni, cu sediul în comuna 
Berveni, str. Cânepii, nr.349, jud. Satu Mare, cod 447050, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Berveni; 

12. Comuna Bogdand, prin Consiliul Local al comunei Bogdand, cu sediul în comuna 
Bogdand str. Principală, nr.310/A, jud. Satu Mare, cod 447060, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Bogdand; 

13. Comuna Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz, cu sediul în comuna Botiz, str. 
Mioriţei, nr.63, jud. Satu Mare, cod 447065, prin reprezentantul său, legal împuternicit 
în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Botiz; 

14. Comuna Cămârzana, prin Consiliul Local al comunei Cămârzana, cu sediul în comuna 
Cămârzana, str. Principală nr.338, jud. Satu Mare, cod 447075, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scopl prin hotărâre a Consiliului Local Cămârzana;  

15. Comuna Cămin, prin Consiliul Local al comunei Cămin, cu sediul în comuna Cămin, 
str. Principală, nr.195, jud. Satu Mare, cod 447081, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Cămin; 

16. Comuna Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni, cu sediul în comuna 
Căpleni, str. Principală, nr.619, jud. Satu Mare, cod 447080, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Căpleni; 

17. Comuna Căuaș, prin Consiliul Local al comunei Căuaș, cu sediul în comuna Căuaș, â 
str. Principală, nr.20, jud. Satu Mare, cod 447085, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Căuaș ; 

18. Comuna Cehal, prin Consiliul Local al comunei Cehal, cu sediul în comuna Cehal, str. 
Principală nr.168, județul Satu Mare, cod 447096, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului local Cehal; 

19. Comuna Certeze, prin Consiliul Local al comunei Certeze, cu sediul în comuna 
Certeze, str. Principală, nr.-, jud. Satu Mare, cod 447100, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Certeze; 

20. Comuna Ciumeşti, prin Consiliul Local al comunei Ciumeşti, cu sediul în comuna 
Ciumeşti, str. Principală, nr.334, jud. Satu Mare, cod 447262, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Ciumeşti; 

 

21. Comuna Craidorolţ, prin Consiliul Local al comunei Craidorolţ, cu sediul în comuna 
Craidorolţ, str. Principală, nr.106, jud. Satu Mare, cod 447105, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Craidorolţ; 

22. Comuna Crucișor, prin Consiliul Local al comunei Crucișor, cu sediul în comuna 
Crucișor, str. Principală, nr.334, jud. Satu Mare, cod 447262, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Crucișor; 

23. Comuna Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu, cu sediul în comuna Culciu, 
str. Principală, nr.234, jud. Satu Mare, cod 447115, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Culciu; 

24. Comuna Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba, cu sediul în comuna Doba, str. 
Careiului, nr.57, jud. Satu Mare, cod 447125, prin reprezentantul său, legal împuternicit 
în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Doba; 

25. Comuna Dorolţ, prin Consiliul Local al comunei Dorolţ, cu sediul în comuna Dorolţ, str. 
Principală, nr.83, jud. Satu Mare, cod 447130, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Dorolţ; 

26. Comuna Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni, cu sediul în comuna Foieni, str. 
Principală, nr.469, jud. Satu Mare, cod 447135, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Foieni; 

27. Comuna Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu, cu sediul în comuna 
Halmeu, str. Eliberării, nr.57, jud. Satu Mare, cod 447145, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Halmeu; 



28. Comuna Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri, cu sediul în comuna Lazuri, str. 
Principală, nr.71, jud. Satu Mare, cod 447170, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Lazuri; 

29. Comuna Medieșu Aurit, prin Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit, cu sediul în 
comuna Medieșu Aurit, str. Principală, nr.157, jud. Satu Mare, cod 447185, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local 
Medieșu Aurit; 

30. Comuna Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula, cu sediul în comuna Micula, 
str. Principală, nr.293, jud. Satu Mare, cod 447195, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop hotărâre a Consiliului Local Micula; 

31. Comuna Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin, cu sediul în comuna Moftin, str. 
Principală, nr.218, jud. Satu Mare, cod 447200, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Moftin; 

32. Comuna Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu, cu sediul în comuna 
Odoreu, str. Republicii, nr.100, jud. Satu Mare, cod 447210, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Odoreu; 

33. Comuna Orașu Nou, prin Consiliul Local al comunei Orașu Nou, cu sediul în comuna 
Orașu Nou, str. Seini nr.1, jud. Satu Mare, cod 447220, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Orașu Nou; 

34. Comuna Păuleşti, prin Consiliul Local al comunei Păuleşti, cu sediul în comun 
Păuleşti, str. Principală, nr.81, jud. Satu Mare, cod 447230, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Păuleşti; 

35. Comuna Petreşti, prin Consiliul Local al comunei Petreşti, cu sediul în comuna 
Petreşti, str. Pişcoltului, nr.1, jud. Satu Mare, cod 447240, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Petreşti; 

36. Comuna Porumbești, prin Consiliul Local al comunei Porumbești, cu sediul în comuna 
Porumbești, str. Principală nr. 17/c, jud. Satu Mare, cod 447220, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Porumbești; 

 

37. Comuna Racșa, prin Consiliul Local al comunei Racșa, cu sediul în Racșa, str. 
Principală nr. 484, județul Satu Mare, cod 447224, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului local Racșa; 

38. Comuna Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău, cu sediul în comuna 
Sanislău, str. Ogorului, nr.965, jud. Satu Mare, cod 447260, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Sanislău; 

39. Comuna Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău, cu sediul în comuna Santău, 
str. - , nr.422, jud. Satu Mare, cod 447270, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Santău; 

40. Comuna Săcășeni, prin Consiliul Local al comunei Săcășeni, cu sediul în comuna 
Săcășeni, str. Principală, nr.467, jud. Satu Mare, cod 447275, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Săcășeni; 

41. Comuna Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca, cu sediul în comuna Săuca str. 
Principală, nr.36, jud. Satu Mare, cod 447280, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Săuca; 

42. Comuna Socond, prin Consiliul Local al comunei Socond, cu sediul în comuna 
Socond, str. Principală, nr.180, jud. Satu Mare, cod 447285, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Socond; 

43. Comuna Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur, cu sediul în comuna Supuru de 
Jos, str. Teilor nr. 14, Satu Mare, cod 447300, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Supur; 

44. Comuna Tarna Mare, prin Consiliul Local al comunei Tarna Mare, cu sediul în comuna 
Tarna Mare, str. Principală, nr.284, jud. Satu Mare, cod 447310, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Tarna Mare; 

45. Comuna Târșolț, prin Consiliul Local al comunei Târșolț, cu sediul în comuna Târșolț, 
str. Principală, nr.85, jud. Satu Mare, cod 447315, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Târșolț; 



46. Comuna Terebeşti, prin Consiliul Local al comunei Terebeşti, cu sediul în comuna 
Terebeşti, str. Principală, nr.166, jud. Satu Mare, cod 447320, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Terebeşti; 

47. Comuna Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream, cu sediul în comuna Tiream, 
str. Principală, nr.490, jud. Satu Mare, cod 447325, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Tiream ; 

48. Comuna Turț, prin Consiliul Local al comunei Turț, cu sediul în comuna Turț, str. Piața 
Eroilor, nr.18, jud. Satu Mare, cod 447330, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Turț; 

49. Comuna Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung, cu sediul în comuna 
Turulung, str. Parcului, nr.260, jud. Satu Mare, cod 447335, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Turulung ; 

50. Comuna Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni, cu sediul în comuna 
Urziceni, str. Principală, nr.237, jud. Satu Mare, cod 447340, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Urziceni; 

51. Comuna Valea Vinului, prin Consiliul Local al comunei Valea Vinului, cu sediul în 
comuna Valea Vinului, str. Principală, nr.63, jud. Satu Mare, cod 447345, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local 
Valea Vinului;  

52. Comuna Vetiş, prin Consiliul Local al comunei Vetiş, cu sediul în comuna Vetiş, str. 
Principală, nr.301, jud. Satu Mare, cod 447355, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Vetiş;” 

 

2. Capitolul VI – „PATRIMONIUL INIȚIAL” – alin. (1), se modifică și va avea următorul 
conținut: 

“ VI PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

(1) Patrimoniul Asociației, constituit din contribuţia în numerar a fiecărei autorităţi publice, 
membre a asociaţiei, se majorează la 260.000 (douăsuteșaizecimii) lei. 

Aportul fiecărui membru al Asociaţiei la constituirea patrimoniului este de 5.000 (cincimii) lei. 
upă adoptarea hotărârii privind aderarea la Asociație.” 

3. Capitolul VII „PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE ADMINISTRARE ȘI CONTROL ” se 
modifică astfel: 

” ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL 

Conducerea Asociației - Paragraful 1  

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții 
asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. 

Sunt numiți în calitate de membri ai Adunării Generale: 

o Dl. PATAKI Csaba, numit de Consiliul Judeţean Satu Mare 

o Dl. KERESKĖNYI Gábor, numit de Consiliul Local al municipiului Satu Mare 

o Dl. KOVÁCS Eugen, numit de Consiliul Local al municipiului Carei 
o D-na FEDORCA Aurelia, numită de Consiliul Local al oraşului Negreşti-Oaş. 
o Dl. GRIEB Csaba Francisc, numit de Consiliul Local al oraşului Tăşnad 

o Dl. DUMA Ovidiu Marius, numit de Consiliul Local al oraşului Ardud 

o Dl. PIRICSI Arthur, numit de Consiliul Local al oraşului Livada 

o Dl. TOMA Vasile Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Batarci 
o Dl. CIURDAȘ Traian, numit de Consiliul Local al comunei Bârsău 

o Dl. BARTOK GURZĂU Ioan, numit de Consiliul Local al comunei Beltiug 



o Dl. KISS Zoltan, numit de Consiliul Local al comunei Berveni 
o Dl. BOJAN Aurel, numit de Consiliul Local al comunei Bogdand 

o Dl. MUREȘAN Ioan, numit de Consiliul Local al comunei Botiz 

o Dl. IONICI FlorinDumitru, numit de Consiliului local Cămârzana  
o Dl. SÜTŐ Imre, numit de Consiliul Local al comunei Cămin 

o Dl. MOSDÓCZI Vilhelm , numit de Consiliul Local al comunei Căpleni 
o Dl. ROKA Marius Andrei numit de Consiliul Local al comunei Căuaș 

o Dl. JURCHIȘ Gheorghe numit de Consiliul Local al comunei Cehal 
o Dl. CIOCAN Petru, numit de Consiliul Local al comunei Certeze 

o Dl. SCHWARTZKOPH Ioan numit de Consiliul Local al comunei Ciumeşti 
o Dl. BALOGH Daniel Bela, numit de Consiliul Local al comunei Craidorolț 
o Dl. COSMA Dan Marius, numit de Consiliul Local al comunei Crucișor 
o Dl. DOMOKOS Alexandru, numit de Consiliul Local al comunei Culciu 

o Dl. GHETINA Mihai, numit de Consiliul Local al comunei Doba ; 
o Dl. GĂMAN Mihai, numit de Consiliul Local al comunei Dorolț ; 
o Dl. BRĖM László, numit de Consiliul Local al comunei Foieni 
o Dl. INCZE Ludovic, numit de Consiliul Local al comunei Halmeu 

o Dl. LENGYEL Ştefan, numit de Consiliul Local al comunei Lazuri 
o Dl. IANCU Mihai Radu, numit de Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit 
o Dl. DOBOS Ştefan, numit de Consiliul Local al comunei Micula 

o Dl. DAVID Gheorghe, numit de Consiliul Local al comunei Moftin 

o Dl. POP Dumitru Dorel, numit de Consiliul Local al comunei Odoreu 

o Dl. MAILAT Gavril, numit de Consiliul Local al comunei Orașu Nou 

o Dl. BONTEA Zenoviu Stelian, numit de Consiliul Local al comunei Păulești 
o Dl. MARCHIS Gheorghe Otto, numit de Consiliul Local al comunei Petrești 
o Dl. KARADI Csaba, numit de Consiliul local al comunei Porumbești 
o Dl. BETEA Toma, numit de Consiliul Local al comunei Racșa 

o Dl. KARDOSI Ioan Zoltan, numit de Consiliul Local al comunei Sanislău 

o Dl. ROTAR Marinel, numit de Consiliul Local al comunei Santău 

o Dl. FERENCZ Levente Zoltan, numit de Consiliul Local al comunei Săcășeni 
o Dl. MARIAN Gheorghe, numit de Consiliul Local al comunei Săuca 

o Dl. CRASNAI Ioan, numit de Consiliul Local al comunei Socond 

o Dl. ȘTEȚ Vasile -Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Supur 
o D-na SOBIUS Mariana Monica, numită de Consiliul Local al comunei Tarna 

Mare 

o Dl. POP Grigore, numit de Consiliul Local al comunei Târșolț 
o D-na AVORNICIȚEI Mariana Nicoleta, numită de Consiliul Local al comunei 

Terebeşti 
o Dl. TAR Nicolae, numit de Consiliul Local al comunei Tiream 

o Dl. IRIME Ioan, numit de Consiliul Local al comunei Turț 
o Dl.GYAKON Gheorghe Nicolae, numit de Consiliul Local al comunei Turulung  
o Dl. MELLAU Iosif, numit de Consiliul Local al comunei Urziceni 
o Dl. de CRISTEA Radu, numit de Consiliul Local al comunei Valea Vinului 
o Dl ILYES Iuliu, numit de Consiliul Local al comunei Vetiș” 

Administrarea Asociației – paragraful 2 

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director: 

Dl. PATAKI Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare  

Dl. KERESKĖNYI Gábor, primar, Primăria Municipiului Satu Mare  

Dl. KOVÁCS Eugen, primar, Primăria Municipiului Carei 

D-na. FEDORCA Aurelia, primar, Primăria Orașului Negrești-Oaș 



Dl. GRIEB Csaba Francisc, primar, Primăria Orașului Tășnad  

Dl. DUMA Ovidiu Marius, primar, Primăria Orașului Ardud 

Dl. PIRICSI Arthur, primar, Primăria Orașului Livada 

 

 

 

Controlul Financiar al Asociației 

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 
minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu 
posibilitatea prelungirii. 

Membri comisiei de cenzori sunt: 

 Ciorbă Simion, expert contabil liber profesionist 
 Pal Nicolae Mircea, economist 
 Gáspár Elisabeta, expert contabil liber profesionist” 

4. Capitolul VIII „ÎMPUTERNICIRE” se modifică și va avea următorul conținut: 

„VIII ÎMPUTERNICIRE 

1. Se împuternicește Președintele Asociației și secretarul de ședință, desemnat de 
Adunarea Generală a Asociației, să semneze în vederea autentificării, în numele și pe 
seama Asociației, următoarele: 

 Actele adiționale la Actul constitutiv și Statutul Asociației  
 Actul constitutiv și Statutul actualizate cu modificările aduse prin actele adiționale  

2. Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului constitutiv și al 
Statutului Asociației la Registrul asociaților și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Satu Mare, se împuterniceşte d-na Săsărman - Țou Dariana, cetăţean român, născută 
la data de 14.07.1986 la Satu Mare, domiciliată în municipiul Satu Mare, strada Brașov, 
Bl. UF 21, Ap. 3, posesoare a C.I. seria SM, eliberată de Municipiul Satu Mare, la data 
de 21.11.2013. 

3. În situația în care persoana împuternicită la aliniatul (2) se află se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredințat, desfășurarea procedurilor de înregistrare a 
modificărilor Actului constitutiv și al Statutului Asociației la Registrul asociaților și 
fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Satu Mare vor fi îndeplinite de un alt 
reprezentant al Aparatului Tehnic al Asociației, special împuternicit în acest sens de 
către Președintele Asociației.” 

Art. II. Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân neschimbate.  

Art.III. Prezentul Act adițional, conținând un număr de ______ file, a fost întocmit la data de 
__________, în _________ exemplare originale.  

ASOCIAȚII: 



Judeţul Satu Mare,                                                                                                                  
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare,  PATAKI Csaba                                                   
[semnătura şi ştampila] 

 

 

Municipiul Satu Mare                                                                                                                    
Prin Primar, KERESKĖNYI Gábor                                                                                             
[semnătura şi ştampila] 

Municipiul Carei                                                                                                                           
Prin Primar, KOVÁCS Eugen                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Negreşti Oaş                                                                                                                     
Prin Primar, FEDORCA Aurelia                                                                                               
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Tăşnad                                                                                                                               
Prin Primar, GRIEB Csaba Francisc                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Ardud                                                                                                                                  
Prin Primar, DUMA Ovidiu Marius                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Livada                                                                                                                                  
Prin Primar, PIRICSI Arthur                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Batarci                                                                                                                        
Prin Primar, TOMA Vasile Adrian                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Bârsău                                                                                                                             
Prin Primar, CIURDAȘ Traian                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Beltiug                                                                                                                             
Prin Primar, BARTOK-GURZĂU Ioan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Berveni                                                                                                                            
Prin Primar, KISS Zoltan                                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Bogdand                                                                                                                   
Prin Primar, BOJAN Aurel                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Botiz                                                                                                                               
Prin Primar, MUREȘAN Ioan                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Cămârzana                                                                                                                      
Prin Primar, IONICI Florin Dumitru                                                                                            
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cămin                                                                                                                             
Prin Primar, SÜTŐ Imre                                                                                                             
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Căpleni                                                                                                                          
Prin Primar, MOSDÓCZI Vilhelm                                                                                      
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Căuaș                                                                                                                             
Prin Primar, ROKA Marius Andrei                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cehal                                                                                                                            
Prin Primar, JURCHIȘ Gheorghe                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Certeze                                                                                                                     
Prin Primar, CIOCAN Petru                                                                                                   
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Ciumeşti                                                                                                                          
Prin Primar, SCHWARTZKOPH Ioan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Craidorolţ                                                                                                                       
Prin Primar, BALOGH Daniel Bela                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Crucișor                                                                                                                       
Prin Primar, COSMA Dan Marius                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Culciu                                                                                                                             
Prin Primar, DOMOKOS Alexandru                                                                                       
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Doba                                                                                                                               
Prin Primar, GHETINA Mihai                                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Dorolţ                                                                                                                       
Prin Primar, GĂMAN Mihai                                                                                                      
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Foieni                                                                                                                          
Prin Primar, BRĖM László                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Halmeu                                                                                                                           
Prin Primar, INCZE Ludovic                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Lazuri                                                                                                                              
Prin Primar, LENGYEL Ştefan                                                                                                
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Medieșu Aurit                                                                                                                 
Prin Primar, IANCU Mihai Radu                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Micula                                                                                                                         
Prin Primar, DOBOS Ştefan                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Moftin                                                                                                                       
Prin Primar, DAVID Gheorghe                                                                                               
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Odoreu                                                                                                                           
Prin Primar, POP Dumitru Dorel                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Orașu Nou                                                                                                                      
Prin Primar, MAILAT Gavril                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Păuleşti                                                                                                                           
Prin Primar, BONTEA Zenoviu Stelian                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Petreşti                                                                                                                           
Prin Viceprimar, MARCHIS Gheorghe Otto                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Porumbești                                                                                                                    
Prin Primar, KARADI Csaba                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Racșa                                                                                                                               
Prin Primar, BETEA Toma                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Sanislău                                                                                                                        
Prin Primar, KARDOSI Ioan Zoltan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Santău                                                                                                                         
Prin Primar, ROTAR Marinel                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Săuca                                                                                                                              
Prin Primar, MARIAN Gheorghe                                                                                         
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Săcășeni                                                                                                                       
Prin Primar, FERENCZ Levente Zoltan                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Socond                                                                                                                           
Prin Primar, CRASNAI Ioan                                                                                                   
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Supur                                                                                                                              
Prin Primar, ȘTEȚ Vasile- Adrian                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Tarna Mare                                                                                                                      
Prin Primar, SOBIUS Mariana Monica                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Târșolț                                                                                                                            
Prin Primar, POP Grigore                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Terebeşti                                                                                                                        
Prin Primar, AVORNICIȚI Mariana Nicoleta                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Tiream                                                                                                                              
Prin Primar, TAR Nicolae                                                                                                       
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Turulung                                                                                                                  
Prin Primar, GYAKON Gheorghe Nicolae                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Turț                                                                                                                           
Prin Primar, IRIME Ioan                                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Urziceni                                                                                                                           
Prin Primar, MELLAU Iosif                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Valea Vinului                                                                                                                   
Prin Primar, CRISTEA Radu                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Vetiş                                                                                                                                
Prin Primar, ILYES Iuliu                                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

 

 

              

 

 

 

 



                                                              Anexa nr.2, la PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL                                                                    
„ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII ÎN 

SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE” 

 Membri asociați, în baza Hotărârii nr.____________ a Asociației, adoptată în ședința 
Adunării Generale a Asociaților din data de _______________, având în vedere primirea de 
noi membri în Asociație, modificările intervenite în componența Adunării generale a Asociației, 
a Consiliului Director, a Comisiei de cenzori, a patrimoniului Asociației și a cuantumului anual 
al cotizației și, luând în considerare:  

1. Hotărârea nr. 7/29.01.2010 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Orașu Nou, prin Consiliul local al comunei Orașu Nou în „Asociația de 
dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare”; 

2. Hotărârea nr. 32/04.03.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Porumbești, prin Consiliul local al comunei Porumbești în „Asociația de 
dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare”; 

3. Hotărârea nr. 33/04.03.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Săuca, prin Consiliul local al comunei Săuca în „Asociația de dezvoltare 
intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

4. Hotărârea nr. 51/29.11.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Supur în „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

5. Hotărârea nr. 52/29.11.2011 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Batarci în „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare; 

6. Hotărârea nr.60/27.04.2012 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Santău, prin Consiliul local al comunei Santău, în „Asociația de dezvoltare 
intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

7. Hotărârea nr. 65/21.12.2012 a Asociației privind primirea, în calitate de membri, a 
comunelor Căuaș, Beltiug, Turț , Crucișor, Tarna Mare și Săcășeni în „Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare” ; 

8. Hotărârea nr. 3/14.02.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Medieșu Aurit în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

9. Hotărârea nr. 9/29.03.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de asociat, a 
comunei Socond în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

10. Hotărârea nr.18/30.05.2013 a Asociației privind asocierea comunelor Târșolț și 
Bogdand la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

11. Hotărârea nr. 21/08.07.2013 a Asociației privind asocierea comunelor Acâș, Bârsău 
și Valea Vinului la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare” ; 

12. Hotărârea nr. 30/16.12.2013 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Gherța Mică în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”; 

13. Hotărârea nr. 31/16.12.2013 a Asociației privind aprobarea retragerii comunei Acâș 
din „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 
uzată din județul Satu Mare” 



14. Hotărârea nr. 5/06.02.2014 a Asociației privind primirea, în calitate de membru, a 
comunei Cămârzana în „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare” 

15. Hotărârea nr. 10/26.05.2015 a Asociației privind aprobarea asocierii comunelor Cehal 
și Racșa la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din județul Satu Mare”  

16. Hotărârea nr. 11/26.05.2015 a Asociației, modificată prin Hotărîrea nr. 5/28.01.2016, 
privind excluderea comunei Gherța Mică din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, 

17. Hotărârea nr. 8/29.03.2013 a Asociației privind numirea noilor membri ai Comisiei de 
cenzori ai Asociației; 

18. Hotărârea nr. 22/08.07.2013 a Asociației privind aprobarea cuantumului cotizației 
anuale; 

19. Hotărârea Guvernului 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,  

20. Hotărârea nr. 10/18.08.2016 a Asociației privind alegerea Președintelui Asociației 
21. Hotărârea nr.11/18.08.2016 a Asociației privind alegerea membrilor Consiliului Director 

al Asociației 
22. Hotărârea nr.24/20.12.2016 a Asociației privind modificarea componenței Consiliului 

Director al Asociației 

de comun acord au convenit următoarele: 

Art. I Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 
uzată din Județul Satu Mare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Paragraful l „ASOCIAȚII:” se modifică și se completează și va avea următorul conținut: 

1. Judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare cu sediul în Municipiul Satu 
Mare, str. Piaţa 25 Octombrie, nr.1, jud. Satu Mare, cod 440026, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Judeţean Satu Mare;  

2. Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, cu sediul în 
Municipiul Satu Mare, str. Piaţa 25 Octombrie, nr.1, jud. Satu Mare, cod 440026, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local 
Satu Mare; 

3. Municipiul Carei, prin Consiliul Local al Municipiului Carei, cu sediul în Municipiul 
Carei str. 1 Decembrie 1918, nr.17, jud. Satu Mare, cod 445100, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Carei; 

4. Oraşul Negreşti Oaş, prin Consiliul Local al oraşului Negreşti Oaş, cu sediul în 
Negreşti Oaş, str. Victoriei, nr.99, jud. Satu Mare, cod 445200, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Negreşti – Oaş; 

 

5. Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al oraşului Tăşnad, cu sediul în Tăşnad, str. 
Lăcrămioarelor, nr.35, jud. Satu Mare, cod 445300, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Tăşnad; 

6. Oraşul Ardud, prin Consiliul Local al oraşului Ardud, cu sediul în Ardud, str. Ştefan Cel 
Mare, nr.37, jud. Satu Mare, cod 447020, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Ardud; 

7. Oraşul Livada, prin Consiliul Local al oraşului Livada, cu sediul în Livada, str. Oaşului, 
nr.4, jud. Satu Mare, cod 447180, prin reprezentantul său, legal împuternicit în acest 
scop prin hotărâre a Consiliului Local Livada; 

8. Comuna Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci, cu sediul în comuna Batarci, 
str. Principală nr.50, jud. Satu Mare, cod 447030, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Batarci; 



9. Comuna Bârsău, prin Consiliul Local al comunei Bârsău, cu sediul în comuna Bârsău 
de Sus, str. Principală nr.277, jud. Satu Mare, cod 447037, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Bârsău; 

10. Comuna Beltiug, prin Consiliul Local al comunei Beltiug, cu sediul în comuna Beltiug, 
str. Principală, nr.357, jud. Satu Mare, cod 447040, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Beltiug; 

11. Comuna Berveni, prin Consiliul Local al comunei Berveni, cu sediul în comuna 
Berveni, str. Cânepii, nr.349, jud. Satu Mare, cod 447050, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Berveni; 

12. Comuna Bogdand, prin Consiliul Local al comunei Bogdand, cu sediul în comuna 
Bogdand str. Principală, nr.310/A, jud. Satu Mare, cod 447060, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Bogdand; 

13. Comuna Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz, cu sediul în comuna Botiz, str. 
Mioriţei, nr.63, jud. Satu Mare, cod 447065, prin reprezentantul său, legal împuternicit 
în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Botiz; 

14. Comuna Cămârzana, prin Consiliul Local al comunei Cămârzana, cu sediul în comuna 
Cămârzana, str. Principală nr.338, jud. Satu Mare, cod 447075, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Cămârzana;  

15. Comuna Cămin, prin Consiliul Local al comunei Cămin, cu sediul în comuna Cămin, 
str. Principală, nr.195, jud. Satu Mare, cod 447081, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin hotărâre a Consiliului Local Cămin; 

16. Comuna Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni, cu sediul în comuna 
Căpleni, str. Principală, nr.619, jud. Satu Mare, cod 447080, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Căpleni; 

17. Comuna Căuaș prin Consiliul Local al comunei Căuaș, cu sediul în comuna Căuaș, str. 
Principală, nr.20, jud. Satu Mare, cod 447085, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Căuaș; 

18. Comuna Cehal, prin Consiliul Local al comunei Cehal, sediul în comuna Cehal, str. 
Principală nr.168, județul Satu Mare, cod 447096, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Cehal; 

19. Comuna Certeze, prin Consiliul Local al comunei Certeze, cu sediul în comuna 
Certeze, str. Principală, nr.-, jud. Satu Mare, cod 447100, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Certeze; 

20. Comuna Ciumeşti, prin Consiliul Local al comunei Ciumeşti, cu sediul în comuna 
Ciumeşti, str. Principală, nr.334, jud. Satu Mare, cod 447262, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Ciumeşti; 

21. Comuna Craidorolţ, prin Consiliul Local al comunei Craidorolţ, cu sediul în comuna 
Craidorolţ, str. Principală, nr.106, jud. Satu Mare, cod 447105, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Craidorolţ; 

22. Comuna Crucișor, prin Consiliul Local al comunei Crucișor, cu sediul în comuna 
Crucișor, str. Principală, nr.334, jud. Satu Mare, cod 447262, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Crucișor; 

23. Comuna Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu, cu sediul în comuna Culciu, 
str. Principală, nr.234, jud. Satu Mare, cod 447115, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Culciu; 

24. Comuna Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba, cu sediul în comuna Doba, 
str.Careiului, nr.57, jud. Satu Mare, cod 447125, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Doba; 

25. Comuna Dorolţ, prin Consiliul Local al comunei Dorolţ, cu sediul în comuna Dorolţ, 
str.Principală, nr.83, jud. Satu Mare, cod 447130, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Dorolţ; 

26. Comuna Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni, cu sediul în comuna Foieni, str. 
Principală, nr.469, jud. Satu Mare, cod 447135, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Foieni; 

27. Comuna Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu, cu sediul în comuna 
Halmeu, str. Eliberării, nr.57, jud. Satu Mare, cod 447145, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Halmeu; 



28. Comuna Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri, cu sediul în comuna Lazuri, str. 
Principală, nr.71, jud. Satu Mare, cod 447170, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Lazuri; 

29. Comuna Medieșu Aurit, prin Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit, cu sediul în 
comuna Medieșu Aurit, str. Principală, nr.157, jud. Satu Mare, cod 447185, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local 
Medieșu Aurit; 

30. Comuna Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula, cu sediul în comuna Micula, 
str. Principală, nr.293, jud. Satu Mare, cod 447195, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Micula; 

31. Comuna Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin, cu sediul în comuna Moftin, str. 
Principală, nr.218, jud. Satu Mare, cod 447200, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Moftin; 

32. Comuna Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu, cu sediul în comuna 
Odoreu, str. Republicii, nr.100, jud. Satu Mare, cod 447210, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Odoreu; 

33. Comuna Orașu Nou, prin Consiliul Local al comunei Orașu Nou, cu sediul în comuna 
Orașu Nou, str. Seini nr.1, jud. Satu Mare, cod 447220, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Orașu Nou; 

34. Comuna Păuleşti, prin Consiliul Local al comunei Păuleşti, cu sediul în comun 
Păuleşti, str. Principală, nr.81, jud. Satu Mare, cod 447230, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Păuleşti; 

35. Comuna Petreşti, prin Consiliul Local al comunei Petreşti, cu sediul în comuna 
Petreşti, str. Pişcoltului, nr.1, jud. Satu Mare, cod 447240, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Petreşti; 

36. Comuna Porumbești, prin Consiliul Local al comunei Porumbești, cu sediul în comuna 
Porumbești, str. Principală nr. 17/c, jud. Satu Mare, cod 447220, prin reprezentantul 
său, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Porumbești; 

37. Comuna Racșa, prin Consiliul Local al comunei Racșa, cu sediul în comuna Racșa, 
str. Principală nr.484, jud. Satu Mare, cod 447224, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Racșa; 

38. Comuna Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău, cu sediul în comuna 
Sanislău, str. Ogorului, nr.965, jud. Satu Mare, cod 447260, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Sanislău; 

39. Comuna Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău, cu sediul în comuna Santău, 
str. - , nr.422, jud. Satu Mare, cod 447270, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Santău; 

40. Comuna Săcășeni, prin Consiliul Local al comunei Săcășeni, cu sediul în comuna 
Săcășeni, str. Principală, nr.467, jud. Satu Mare, cod 447275, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Săcășeni; 

41. Comuna Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca, cu sediul în comuna Sanislău, 
str. Principală, nr.36, jud. Satu Mare, cod 447280, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Săuca; 

42. Comuna Socond, prin Consiliul Local al comunei Socond, cu sediul în comuna 
Socond, str. Principală, nr.180, jud. Satu Mare, cod 447285, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Socond; 

43. Comuna Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur, cu sediul în comuna Supuru de 
Jos, str. Teilor nr. 14, Satu Mare, cod 447300, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Supur;Comuna Tarna 
Mare, prin Consiliul Local al comunei Tarna Mare, cu sediul în comuna Tarna Mare, str. 
Principală, nr.284, jud. Satu Mare, cod 447310, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Tarna Mare; 

44. Comuna Târșolț, prin Consiliul Local al comunei Târșolț, cu sediul în comuna Târșolț, 
str. Principală, nr.85, jud. Satu Mare, cod 447315, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Târșolț; 

45. Comuna Terebeşti, prin Consiliul Local al comunei Terebeşti, cu sediul în comuna 
Terebeşti, str. Principală, nr.166, jud. Satu Mare, cod 447320, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Terebeşti; 



46. Comuna Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream, cu sediul în comuna Tiream, 
str. Principală, nr.490, jud. Satu Mare, cod 447325, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Tiream; 

47. Comuna Turț, prin Consiliul Local al comunei Turț, cu sediul în comuna Turț, str. Piața 
Eroilor, nr.18, jud. Satu Mare, cod 447330, prin reprezentantul său, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Turț; 

48. Comuna Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung, cu sediul în comuna 
Turulung, str. Parcului, nr.260, jud. Satu Mare, cod 447335, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Turulung; 

49. Comuna Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni, cu sediul în comuna 
Urziceni, str. Principală, nr.237, jud. Satu Mare, cod 447340, prin reprezentantul său, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Urziceni; 

50. Comuna Valea Vinului, prin Consiliul Local al comunei Valea Vinului, cu sediul în 
comuna Valea Vinului, str. Principală, nr.63, jud. Satu Mare, cod 447345, prin 
reprezentantul său, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local 
Valea Vinului; 

51. Comuna Vetiş, prin Consiliul Local al comunei Vetiş, cu sediul în comuna Vetiş, str. 
Principală, nr.301, jud. Satu Mare, cod 447355, prin reprezentantul său, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local Vetiş;” 

 

 

2) Art. 6, alin. (2) din Capitolul III – „PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI”-, se modifică și va avea 
următorul conținut: 

“(2) Patrimoniul Asociației, constituit din contribuţia în numerar a fiecărei autorităţi publice, 
membre a asociaţiei, se majorează la 260.000 (douăsuteșaizecimii) lei. 

Aportul fiecărui membru al Asociaţiei la constituirea patrimoniului este de 5.000 (cincimii) lei.” 

3) Art. 11, alin. b) din Capitolul IV „Asociații”, se modifică și va avea următorul conținut: 

„b) Să plătească cotizația anuală în cuantumul și la data stabilită prin Hotărâre a Asociației.  

4) Art. 13 din Capitolul IV „Asociații”, se modifică și va avea următorul conținut: 

” Art.13 – Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act 
adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. 
Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate 
prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la 
contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității 
administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 
reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităților administrativ–teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.”  

5) Capitolul V –„ORGANELE ASOCIAȚIEI”  

- Art. 15 din Paragraful – Adunarea generală a Asociației – se elimină. 

- Art. 21, alineatele (3), (5), (6) și (7) din Paragraful – Adunarea generală a Asociației se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) - h) și lit. j) - l) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) se 
iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea asociaților prezenți. 



Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociației se 
convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la 
data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației 
este valabil întrunită indiferent de numărul asociaților prezenți, iar hotărârile se iau cu 
majoritatea voturilor asociaților prezenți. 

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor 
asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare. 

(6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3) – (5) , dacă o hotărâre a adunării generale a 
Asociației privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit 
asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. 
Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din 
prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este 
membru al Asociației. 

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședințele unei 
adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt 
reprezentant al unității administrativ – teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a 
autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate.” 

- Art. 22, alin.(1) din Paragraful – Adunarea generală a Asociației se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„Art.22- (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.” 

6) Art. 24 din Paragraful –„Consiliul director” - se elimină. 

7) Art. 26 alin.(1) din Paragraful –„Consiliul director”, se modifică și vor avea următorul 
conținut: 

„(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic 
propriu. Atribuțiile, funcționarea, organizarea și limitele de competență ale salariaților 
aparatului tehnic vor fi stabilite prin regulament aprobat de către Adunarea Generală a 
Asociației. 

8. Art. 28 din Paragraful – „Controlul Financiar al Asociației”, se modifică și avea 
următorul conținut: 

” Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori format din 

minimul 3 membri numiți de Adunarea generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu 
posibilitatea prelungirii.  

1. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie 
contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 

2. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. 
3. Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute de art. 27ˆ2 din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare”. 

Art.II Articolele din Capitolul V –„ORGANELE ASOCIAȚIEI” se vor renumerota, conform 
modificărilor de la art. I. 

Art. III Restul prevederilor din Statutul Asociației rămân neschimbate.  



Art. IV Prezentul Act adițional, conținând un număr de ______file, a fost întocmit la data de 
_________________, în ___________ exemplare originale.  

ASOCIAȚII: 

Judeţul Satu Mare,                                                                                                                  
Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare,  PATAKI Csaba                                                   
[semnătura şi ştampila] 

Municipiul Satu Mare                                                                                                                    
Prin Primar, KERESKĖNYI Gábor                                                                                             
[semnătura şi ştampila] 

Municipiul Carei                                                                                                                           
Prin Primar, KOVÁCS Eugen                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Negreşti Oaş                                                                                                                     
Prin Primar, FEDORCA Aurelia                                                                                               
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Tăşnad                                                                                                                               
Prin Primar, GRIEB Csaba Francisc                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Ardud                                                                                                                                  
Prin Primar, DUMA Ovidiu Marius                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Oraşul Livada                                                                                                                                  
Prin Primar, PIRICSI Arthur                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Batarci                                                                                                                        
Prin Primar, TOMA Vasile Adrian                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Bârsău                                                                                                                             
Prin Primar, CIURDAȘ Traian                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Beltiug                                                                                                                             
Prin Primar, BARTOK-GURZĂU Ioan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Berveni                                                                                                                            
Prin Primar, KISS Zoltan                                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Bogdand                                                                                                                   
Prin Primar, BOJAN Aurel                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Botiz                                                                                                                               
Prin Primar, MUREȘAN Ioan                                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Cămârzana                                                                                                                      
Prin Primar, IONICI Florin Dumitru                                                                                            
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cămin                                                                                                                             
Prin Primar, SÜTŐ Imre                                                                                                             
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Căpleni                                                                                                                          
Prin Primar, MOSDÓCZI Vilhelm                                                                                      
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Căuaș                                                                                                                             
Prin Primar, ROKA Marius Andrei                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Cehal                                                                                                                            
Prin Primar, JURCHIȘ Gheorghe                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Certeze                                                                                                                     
Prin Primar, CIOCAN Petru                                                                                                   
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Ciumeşti                                                                                                                          
Prin Primar, SCHWARTZKOPH Ioan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Craidorolţ                                                                                                                       
Prin Primar, BALOGH Daniel Bela                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Crucișor                                                                                                                       
Prin Primar, COSMA Dan Marius                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Culciu                                                                                                                             
Prin Primar, DOMOKOS Alexandru                                                                                       
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Doba                                                                                                                               
Prin Primar, GHETINA Mihai                                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Dorolţ                                                                                                                       
Prin Primar, GĂMAN Mihai                                                                                                      
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Foieni                                                                                                                          
Prin Primar, BRĖM László                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Halmeu                                                                                                                           
Prin Primar, INCZE Ludovic                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Lazuri                                                                                                                              
Prin Primar, LENGYEL Ştefan                                                                                                
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Medieșu Aurit                                                                                                                 
Prin Primar, IANCU Mihai Radu                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Micula                                                                                                                         
Prin Primar, DOBOS Ştefan                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Moftin                                                                                                                       
Prin Primar, DAVID Gheorghe                                                                                               
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Odoreu                                                                                                                           
Prin Primar, POP Dumitru Dorel                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Orașu Nou                                                                                                                      
Prin Primar, MAILAT Gavril                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Păuleşti                                                                                                                           
Prin Primar, BONTEA Zenoviu Stelian                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Petreşti                                                                                                                           
Prin Viceprimar, MARCHIS Gheorghe Otto                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Porumbești                                                                                                                    
Prin Primar, KARADI Csaba                                                                                                  
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Racșa                                                                                                                               
Prin Primar, BETEA Toma                                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Sanislău                                                                                                                        
Prin Primar, KARDOSI Ioan Zoltan                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Santău                                                                                                                         
Prin Primar, ROTAR Marinel                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Săuca                                                                                                                              
Prin Primar, MARIAN Gheorghe                                                                                         
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Săcășeni                                                                                                                       
Prin Primar, FERENCZ Levente Zoltan                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 



Comuna Socond                                                                                                                           
Prin Primar, CRASNAI Ioan                                                                                                   
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Supur                                                                                                                              
Prin Primar, ȘTEȚ Vasile- Adrian                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Tarna Mare                                                                                                                      
Prin Primar, SOBIUS Mariana Monica                                                                                     
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Târșolț                                                                                                                            
Prin Primar, POP Grigore                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Terebeşti                                                                                                                        
Prin Primar, AVORNICIȚI Mariana Nicoleta                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Tiream                                                                                                                              
Prin Primar, TAR Nicolae                                                                                                       
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Turulung                                                                                                                  
Prin Primar, GYAKON Gheorghe Nicolae                                                                                 
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Turț                                                                                                                           
Prin Primar, IRIME Ioan                                                                                                          
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Urziceni                                                                                                                           
Prin Primar, MELLAU Iosif                                                                                                        
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Valea Vinului                                                                                                                   
Prin Primar, CRISTEA Radu                                                                                                    
[semnătura şi ştampila] 

Comuna Vetiş                                                                                                                                
Prin Primar, ILYES Iuliu                                                                                                           
[semnătura şi ştampila] 

 


