
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 
     - P R I M A R -  
Nr.112 din 17.01.2017 
 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în         

sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele                  
şi pe seama Comunei Tiream , atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu    

operatorul regional  S.C. APROPASERV Satu Mare S.A. 

 
 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.321/17.01.2017; 
         Hotărârea Consiliului Local al comunei 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”,  
       - Actul constitutiv al operatorului regional S.C. APASERV Satu Mare S.A., 
         - Contractul de Delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare  nr. 12.313/19.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, 
Luând în considerare:  
 - dispozițiile 27 alin. (1) și alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu   modificările și completările ulterioare, coroborate cu: prevederile art. 
2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, 
      - prevederile art. 10 alin.(5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că: „Exercitarea 
atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i) - k), art. 9 
alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată de 
primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.” 
            În temeiul  prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. d) și alin. 6 lit.a pct. 14, 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 mandatează  „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în  
sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita, în  numele şi pe 
seama  Comunei  Tiream, atribuțiile de autoritate publică  tutelară în raport cu operatorul 
regional S.C. APASERV Satu Mare S.A . 
          Art.2. - În baza mandatului acordat, conform art. 1 din prezenta hotărâre, „Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în  sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu 
Mare” , în  calitatea sa de autoritate publică tutelară,  va  avea competențele prevăzute de 
Ordonanta de urgență nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a acestei hotărâri se 
încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în  sectorul de apă și 
apă uzată  din județul Satu Mare. 
           
 
 
 
 
 



 
 
             Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Tiream, Instituţia  
Prefectului Judeţului Satu Mare şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă şi apă uzată din Judeţul Satu Mare.     
    
     

                                               Tiream, la 17 ianuarie 2017 
 

                                                              I  N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.Tehn.G.M. 

2 Ex. 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE  

COMUNA  TIREAM 

     - P R I M A R 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 

sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama  

Comunei Tiream , atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV 

Satu Mare S.A. 

 
 

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 vederea 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 având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente.  

În prezent Asociația are un număr de 52 de membri, reprezentând 79% din totalul unităților 

administrativ-teritoriale ale județului.  

Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream este membruă a  Asociației conform Hotărârii 

Consiliului  Local 46/2008 privind constituirea asociației cu denumirea „Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare. 

 Prestarea serviciilor de apă și canal se face de către operatorul S.C. APASERV Satu Mare S.A în 

baza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

12.313/19.11.2009.   

 Operatorul regional S.C APASERV Satu Mare S.A este  persoană juridică română, având forma 

juridică de societate comecială pe acțiuni fiind constituită conform Legii  societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Capitalul social al societății este deținut integral de un număr de 49 de unități administrativ- 

teritoriale ale județului Satu Mare, membre ale Asociație.  

 Aportul Comunei Tiream la capitalul total al societății este de 0,014465 % ( conform Actului 

constitutiv din mai 2016). 

Obiectul de activitate al societății îl constituie operarea serviciilor de alimentare  cu apă și de 

canalizare, în sistem zonal și numai în aria de delegată, conform Contractului de delegare nr 

12.313/19.11.2009, cu modificările și completările ulterioare 

Conform Statutului ,până în prezent, în exercitarea de către Asociație a controlului direct și a 

influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale Operatorului s-au în vedere  

următoarele atribuții: 

a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a Operatorului are dreptul să 

numească membrii consiliului de administraţie al Operatorului; 

b) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al Operatorului; 

c) propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de administraţie al 

Operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia; 

d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al Operatorului, înainte 

de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al societăţii; 

e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de consiliul de 

administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a Operatorului; 

f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale cu condiţia ca obiectul principal de 

activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau 

colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700); 

g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea 

societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaţiei şi 

cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în 

acest domeniu; 

 



 

  

 

h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea lor; 

i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al Operatorului, despre activitatea 

acestuia.  

 În urma modificărilor aduse Legii 51/2006 prin Legea 225/2016, în  conformitate cu prevederile 

art. 27 alin. (1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, Regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, 

se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h). din lege, respectiv 

operatorilor constituiți ca și societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice, deci și operatorului S.C. APASERV Satu Mare S.A. 

            În sensul dispoziţiilor art.2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în 

cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al 

unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se 

exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform 

prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înfiinţare. 

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  prin excepţie de la  această prevedere, 

pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de 

delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate 

tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale, condiţionat de primirea în prealabil a unui mandat special din partea 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

        Luând în considerare  prevederile art. 10 alin.(5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:   

„5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să 

exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), 

art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) - d), f) - h) şi art. 9 

alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), 

d^1), d^2), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este 

condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei”,  calitatea de asociat a Comunei Tiream în 

Asociație, faptul că în calitate de autoritate publică tutelară, „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru servicii în  sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare” va  avea competențele prevăzute 

de  Ordonanta de urgență nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, 

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: 

proiect de hotărâre privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii        

în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama  

Comunei Tiream , atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. 

APASERV Satu Mare S.A. 
       Tiream, la 17 ianuarie 2017 

INIȚIATOR: 

PRIMAR 

                                                                        dl.Tar Nicolae 
 
RED/TEH 

2.Exemplare 



 

ROMÂNIA 

COMUNA TIREAM 

PRIMARIA COMUNEI TIREAM 

   - S E C R E T A R -                 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 

sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama  

Comunei Tiream, atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV 

Satu Mare S.A. 

 

 

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 administrativ- 

teritoriale ale județului, în vederea 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 având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente.  

În prezent Asociația are un număr de 52 de membri, reprezentând 79% din totalul unităților 

administrativ-teritoriale ale județului Satu Mare.  

Comuna Tiream, prin Consiliul local al comunei Tiream este membră  a  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” . 

    În conformitate cu prevederile statutare, modalitatea de gestiune a Serviciului este gestiunea 

delegată, care s-a realizat în baza unui contract de delegare a gestiunii  atribuit direct, conform 

prevederilor art. art. 31^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006  şi ale art. 21^1 alin. (1)  lit. a) din 

Legea nr. 241/2006 , în forma în vigoare la aceea dată , unui operator regional, astfel cum  acesta  era 

definit de art. 2 lit. g1 din Legea nr. 51/2006 , în forma în vigoare la aceea dată, al cărui capital social 

să fie deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.                                                                                             

 În acest sens, în anul 2009 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 cu operatorul regional S.C APASERV 

Satu Mare S.A.                                                                                                                                                 

 Operatorul regional S.C APASERV Satu Mare S.A este  persoană juridică română, având 

forma juridică de societate comecială pe acțiuni fiind constituită conform Legii  societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                                                                              

 Capitalul social al societății este deținut integral de un număr de 49 de unități administrativ- 

teritoriale ale județului Satu Mare, membre ale Asociație.                                                                              

 Aportul Comunei Tiream  la capitalul total al societății este de 1000  lei pentru care i s-a 

acordat 100 de acţiuni , reprezentând 0,014465 % din capitalui social (conform Actului constitutiv din 

mai 2016).                                                                                                                                                                

 Obiectul de activitate al societății îl constituie operarea serviciilor de alimentare  cu apă și de 

canalizare, în sistem zonal și numai în aria de delegată, conform Contractului de delegare nr 

12.313/19.11.2009, cu modificările și completările ulterioare.                                                                            

 Conform Statutului, în prezent, exercitarea de către Asociație a controlului direct și a influenței 

dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale Operatorului are în vedere  următoarele: 

j) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a Operatorului are dreptul să 

numească membrii consiliului de administraţie al Operatorului; 

k) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al Operatorului; 

l) propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de administraţie al 

Operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia; 

m) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al Operatorului, înainte 

de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al societăţii; 

n) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de consiliul de 

administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a Operatorului; 



o) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale cu condiţia ca obiectul principal de 

activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau 

colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700); 

p) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea 

societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaţiei şi 

cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în 

acest domeniu; 

q) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea lor; 

r) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al Operatorului, despre activitatea 

acestuia.  

 În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulile de guvernanţă 

corporativă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali 

prevăzuţi la art. 2 lit. h). din lege, respectiv operatorilor constituiți ca și societate reglementată de 

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social 

integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, deci și operatorului S.C. 

APASERV Satu Mare S.A. 

            În sensul dispoziţiilor art.2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în 

cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al 

unei societăţi sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se 

exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform 

prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înfiinţare. 

          Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  prin excepţie de la  această 

prevedere, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în 

baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, 

atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în 

numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. 

Conform art. 10 alin.(5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile 

stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, 

drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 27, respectiv a atribuțiilor de autoritate tutelară, 

condiţionat de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

        Luând în considerare că potrivit acestui articol exercitarea de către „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare” a atribuțiilor de 

autoritate tutelară este condiționată de primirea, în prealabil a unui mandat special din partea fiecărei 

autorități deliberative a unităților administrativ-teritoriale membre a Asociației, faptul că în calitate de 

autoritate publică tutelară, „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în  sectorul de apă 

și apă uzată  din județul Satu Mare” va  avea competențele prevăzute de  Ordonanta de urgență nr. 

109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 111/2016, 
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  aprobarea proiectului de 

hotărâre privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și 

apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama Comunei Tiream, atribuții de 

autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A. 

 

                                                               S E C R E T A R, 

                                                                Grigoraş  Maria 

 
RED/TEH 

2.Ex 

 

 


