
R O M Â N I A  

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

H O T Ă R Â R E A Nr. 20/2016 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local  al comunei Tiream  în Adunarea 
Generală  a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă 

şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2016;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil al comisiilor  de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3 a Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare                               
Văzând : 

- Hotărârea consiliului local nr. 46/ 24.11.2008  privind aprobarea asocierii  comunei 
Tiream  în cadrul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare”; 

- prevederile capitolului VII- Conducerea Asociaţiei din Actul constitutiv al Asociaţiei  şi  
prevederile art.14 dinh Statutul  Asociaţiei; 

Conform prevederilor art. 13, alin.(1), art. 37 din Legea  administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând cont  de prevederile  O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare , coroborate cu  prevederile  Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
           În conformitate cu prevederile 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 şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2),lit.e) coroborate cu prevederile art.45 alin. (2), lit.f) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 . -  Se împuterniceşte primarul comunei Tiream , domnul TAR NICOLAE ,  să 
reprezinte  comuna  T I R E A M  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  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  T I R E A M . 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare ,ADI  Apă/Canal  judeţul Satu Mare, se publică pe site-ul www.tiream,.ro şi Cetăţenii,  
prin afişare la avizierul  Primariei  
                                                                  Tiream, la  27 iulie 2016 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                  Consilier local : Babtan Dorel                 Secretar:jr. Maria Grigoraş                 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn. G.M 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM  

- V I  C E P R I M A R - 
Nr.1318 din 08.07.2016 
 
 
 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local  al comunei Tiream  în Adunarea 
Generală  a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă 

şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 
 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de …….07.2016   
Având in vedere. 

 -  Încheierea Civilă nr. 947/2016  din data de 22 iunie 2016  a Judecătoriei Carei  
privind  validarea  alegerii  domnului TAR NICOLAE  în funcţia  de primar al comunei Tiream , 
judeţul Satu Mare , conform  rezultatului  alegerilor  locale din data de 05.06.2016 din 
Circumscripţia electorală nr.57 comuna Tiream, judeţul Satu Mare ; 

- Hotărârea consiliului local nr. 46/ 24.11.2008  privind aprobarea asocierii  comunei 
Tiream  în cadrul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare”; 

- prevederile capitolului VII- Conducerea Asociaţiei din Actul constitutiv al Asociaţiei  şi  
prevederile art.14 din Statutul  Asociaţiei; 

Conform prevederilor art. 13, alin.(1), art. 37 din Legea  administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând cont  de prevederile  O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare , coroborate cu  prevederile  Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
           În conformitate cu prevederile 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 şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2),lit.e) coroborate cu prevederile art.45 alin. (2), lit.f) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 . -  Se împuterniceşte primarul comunei Tiream , domnul TAR NICOLAE ,  să 
reprezinte  comuna  T I R E A M  în  cadrul Adunării generale a Asociaţiei  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  T I R E A M . 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare ,ADI  Apă/Canal  judeţul Satu Mare, se publică pe site-ul www.tiream,.ro şi Cetăţenii,  
prin afişare la avizierul  Primariei                                                                                            

  
INIŢIATOR: 

VICEPRIMAR, 
dl. Budai Csaba 

Red./tehn..G.M 
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R O M Â N I A                                                                                                                  

JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                     

COMUNA  TIREAM 

       - VICEPRIMAR - 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local  al comunei 

Tiream   în Adunarea Generală  a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 

 

 

 Potrivit  capitolului VII – Conducerea Asociaţiei din Actul constitutiv al Asociaţiei    

,, Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 

reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale,” iar  potrivit art. 14 din  Statutul 

Asociaţiei : “Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, 

format din toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale.”  

 Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale 

în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin 

hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la 

ultimele alegeri locale”, în conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând în considerare prevederile art.11-13, art. 36 alin. (7) lit.c), art.37, art. 45 

alin. (2) lit.f) şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. 

(6) din  Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local  al 

comunei Tiream   în Adunarea Generală  a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 

 

VICEPRIMAR,                                                                                   

dl.Budai Csaba  

 

 

 



R O M Â N I A                                                                                                                  

JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                     

COMUNA  TIREAM 

 - SECRETAR - 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local  al 

comunei Tiream  în Adunarea Generală  a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” 
 
 

 Potrivit  capitolului VII – Conducerea Asociaţiei din Actul constitutiv al Asociaţiei,    

,, Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 

reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale,” iar  potrivit art. 14 din  Statutul 

Asociaţiei : “Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, 

format din toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale.  

(2) Fiecare Autoritate Locală va desemna un reprezentant ca membru în Adunarea 

Generală al Asociaţiei. Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii acestora 

până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea Autorităţii Locale competente.  

(3) Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura 

reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei. 

(4) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în 

copie, Părţilor şi Adunării Generale în termen de 15 zile calendaristice de la data 

emiterii lor. 

 Consiliul local este astfel abilitat sa desemneze şi implicit sa revoce din funcţie 

reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitare din care aceasta face parte in calitate de membru. 

 Având in vedere faptul ca d-lui Fezer Gabor , reprezentant al comunei in Aunarea 

Generală  a  „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă 

şi apă uzată din judeţul Satu Mare” i-a încetat mandatul  de primar i-a încetat şi  calitatea 

de reprezentant  al  consiliului local în adunarea generală a Asociaţiei. 

 Luând in considerare dispozitiile art.11-13, art. 36 alin. (7) lit.c), art.37, art. 45 alin. 

(2) lit.f) şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.44 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Pentru aceste considerente; 

SUSŢINEM: 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local  al comunei Tiream  în Adunarea Generală  a „ 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă 

uzată din judeţul Satu Mare” 

 
 SECRETAR, 

jr. Maria Grigoraş 

 
 


