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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind mandatare reprezentantului comunei Tiream să voteze în Adunarea Generală a „ 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriş la Asociație 
 
                                                                                                                                        

        Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de………2018 
          Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Tiream , nr.46/2008 privind 
constituirea asociaţiei cu denumirea „ Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”; 
Văzând prevederile : 

 - Hotărâri Consiliului local al comunei Agriş nr. 11  din 31.01.2018 privind asocierea 
comunei Agriş la  „ Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
şi apă uzată din judeţul Satu Mare”, 
 - O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  cu modificările şi completările 
ulterioare, 
           Ţinând cont de prevederile art.13 din Statutul „ Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” care stipulează 
că„...Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea 
generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor 
administrativ – teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 
judeţean, după caz. ” 
           Luând în considerare prevederile art.16 alin (2) lit. j, art.20 alin.3, art.21 alin. (1) din 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream. 

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

Tiream, la 2 martie 2018. 
 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae  
 
 

Red./Tehn. G.M. 

2.Ex.originale 

 

http://www.tiream.ro/


 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
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    -  P R I M A R   -  

 
 

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre cu privire la  mandatarea reprezentantului comunei  Tiream să 

voteze în Adunarea Generală a ” Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii 
in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”,pentru  aderarea  comunei Agriş la 

Asociație 
 

 Având în vedere calitatea de membru a comunei Tiream în „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al comunei Agriş nr.11/ 31.01. 2018 

privind asocierea comunei Agriş la„ Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii 

în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”,  

         Ţinând cont de prevederile art.13 din Statutul „ Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”, cele ale art.16  alin (2) lit.j 
, art.20 alin.3 şi art.21 alin. (1) care stipulează că: „Hotărârile adunării generale a Asociaţiei 
luate în exercitarea atribuţiilor 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 reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza 
unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative al 
asociatului al cărui reprezentant este. 

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

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind mandatare reprezentantului comunei Tiream  să voteze în 
Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in 

sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriș  la Asociație 
 

   Tiream, la 2 martie 2018 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR,                                      

dl.Tar Nicolae 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Red..T.N. 
Teh.G.M.  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind mandatarea reprezentantului comunei Tiream să voteze în Adunarea Generală a „ 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare”pentru aderarea   comunei Agriş la Asociație 

 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Tiream, prin secretar Grigoraş Maria , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul raport de specialitate 
cu privire la proiectul de hotărâre privind mandatare reprezentantului comunei   Tiream să 
voteze în Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in 
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru aderarea comunei Agriş  la 
Asociaţie. 
            „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată 
din judeţul Satu Mare” a fost constituită în baza hotărârilor autorităților deliberative a 30 de 
consilii locale și a Consiliului Județean Satu Mare care şi-au exprimat voinţa de a coopera şi de 
a se asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 241/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea 246/2005 şi în temeiul prevederilor H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul 
„Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată 
din judeţul Satu Mare” (denumită în continuare „Asociaţia”), persoană juridică de drept privat, 
cu Statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art.4 din prezentul Statut. 
A dobândit personalitate  juridică în anul 2009, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Satu Mare. 
           Constituirea Asociației s-a realizat în cadrul procesului de regionalizare, solicitat ca și o 
condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene în cadrul programului de finanțare POS 
–Mediu-axa prioritară 1, Sector apă, și apă uzată . 
          În prezent  Asociaţia  are un număr de 52 de asociați. Consiliul local Agriș,  prin Hotărârea 
Consiliului local Agriș nr. 11/31.01.2018 a aprobat asocierea comunei Agriș  la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, 
Actul constitutiv și Statutul Asociației  precum și participarea la patrimoniul Asociației. 
           În conformitate cu prevederile statutare, respectiv ale art. 13 din Statutul Asociației:  
„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”.  
           
 
 
 



 
             Potrivit art. 21,  alin. (1) din  Statutului Asociației , hotărârile  luate în temeiul art. 16 alin. 
(2), litera j), respectiv aprobarea primirii de noi membri în Asociație, nu poate fi votate de către 
reprezentanții asociaților în adunarea generală decât în baza unui mandat special, acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărui reprezentant 
este. 
          Luând în considerare aceste prevederi din Statutul Asociației  propunem acordarea unui 
mandat special reprezentantului comunei Tiream în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a 
vota aprobarea aderării comunei Agriș  la “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 
           Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus,  
            În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea 
proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Tiream, să voteze 
în  Adunarea Generală a “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă şi apă uzată  din judeţul Satu Mare” pentru aderarea comunei Agiș  la 
Asociație   
          
 
 
    Tiream, la   2 martie 2018 

 
 
 

S E C R E T A R, 
jr.Maria Grigoraş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn.G.M. 
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