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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  
privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009  

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  
 către Apaserv Satu Mare S.A. 

 
 Consiliul Local al comunei TIREAM întrunit în şedinţa ordinară din data de...........2019;  

 Luând act de raportul comparimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , înregistrat sub nr. 1963/17.07.2019, referatul de aprobare al primarului comunei 
Tiream, în calitate de iniţiator, înregistrată, înregistrat sub nr.1964/18.07.2019, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate   nr.1,nr.2  şi nr.3, ale Consiliului local  Tiream, 

 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 10 şi art. 30 din  
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 al. (2), 
articolelor 21 - 24 şi  art. 41 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 

 Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii  
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 

 Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă    
şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare”  aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local TIREAM nr. 46 
din 24.11.2008; 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) şi aln. 7 lit. n) precum şi ale art. 139, 
alin. (1),, precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, 
 

; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I:  Se aprobă completarea art.2 din H.C.L. 27/25.09.2009 după cum urmează: 

„Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al 
comunei TIREAM către Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în Satu Mare, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare cu nr. J30/1102/2004,  CIF RO 16844952, de la 
data încheierii procesului verbal de predare –primire a bunurilor din domeniul public al 
comunei TIREAM aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi  
constitiuie anexa la contractul de delegare a gestiunii.” 

Art.II:  Se aprobă completarea art.3 din H.C.L. 27/25.09.2009 după cum urmează: 
„Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, 
ce se va încheia între municipiul Satu Mare, municipiul Carei, oraşul Tăşnad, oraşul Negreşti 
Oaş, oraşul Ardud, oraşul Livada, comuna Căpleni, comuna Culciu, comuna Botiz, comuna 
Odoreu, comuna Lazuri, comuna Foieni, comuna Păuleşti, comuna Urziceni, comuna Doba, 
comuna Dorolţ, comuna Craidorolţ, comuna Halmeu, comuna Turulung, comuna Micula, 
comuna Berveni, comuna Terebeşti, comuna Ciumeşti, comuna Tiream, comuna Sanislău, 
comuna Petreşti, comuna Vetiş, comuna Moftin, comuna Oraşu Nou, comuna Săuca, 
comuna Porumbeşti, comuna Supur, comuna Batarci, comuna Santău, comuna Beltiug, 
comuna Căuaș, comuna Crucișor, comuna Tarna Mare, comuna Turț, comuna Socond, 
comuna Săcășeni, comuna Medieșu Aurit, comuna Târșolț, comuna Valea Vinului, comuna 
Bârsău, comuna Cămârzana, comuna Bogdand, comuna Cehal,comuna Racşa, comuna Apa 
şi comuna Agriş pe de o parte şi  Apaserv Satu Mare S.A, pe de altă parte.” 
 
 



 
 
 
 
 
 Art.III:  Se aprobă completarea art.5 din H.C.L. 27/25.09.2009 după cum urmează: 
 „Art.4 - Aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei TIREAM aferente 
sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei TIREAM care vor fi 
concesionate prin Contractul de Delegare către Apaserv Satu Mare S.A. Lista bunurilor 
concesionate se anexează ca Anexa 3 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de 
Delegare, făcând parte integrantă din acesta.” 
 Art.IV:  Celelalte dispoziţii ale H.C.L. 27/25.09.2009 rămân nemodificate. 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului,             
S. Apaserv  Satu Mare S.A., se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 

Tiream, la 19 iulie 2019 
 

 
                     Iniţiator proiect                                                Avizează, pentru legalitate 
                           PRIMAR ,                                                        Secretarul comunei Tiream                                                       
                      dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
   - P R I M A R - 
Nr. 1964 din 18.07.2019 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare  către Apaserv Satu Mare S.A. 
 

 
 Tar Nicolae, primarul comunei TIREAM, în temeiul prevederilor art 45 alin.(6) din 

Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa 

de promovare a unui proiect de hotărâre având ca obiect completarea H.C.L. 27/25.09.2009 

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  către Apaserv Satu 

Mare S.A.,potrivit  următoarelor prevederi legale: 

În conformitate cu prevederile  art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin. (1) lit.”b” alin. (2), articolelor 21 - 24  şi  

art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

 Având în vedere investiţiile realizate şi Raportul de specialitate întocmit de 

compartimentul  de contabilitate, impozite şi taxe locale ,achiziţii publice , din cadruul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 

 În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 

Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei TIREAM Proiectul de 

hotărâre privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare  către Apaserv Satu Mare S.A. 

 

                        TTiirreeaamm,,  llaa  1199    iiuulliiee  22001199  

 

                                                                     PRIMAR, 

  

                                                                    Tar Nicolae 

 

Red.T.N 
Tehn.G.M. 
2Ex.originale 
 



 

 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
Compartimentul : contabilitate, impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
Nr.1963 din 19.07.2019 
 
 
 
 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE                                                                                                       
privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare  către Apaserv Satu Mare S.A. 
 
 

 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,prin 
consilier asistent Veibel Valeria , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,formulez 
prezentul raport cu privire la  necesitatea iniţierii unui proiect  de hotărâre  având ca obiect : 
„ completarea H.C.L. 27/25.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare  către Apaserv Satu Mare S.A.” 
  În baza HCL nr.27/25.09.2009  s-a  încheiat Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009.  

Contractul de Delegare pentru managementul serviciilor de apă şi canalizare este un 
contract încheiat de ROC pe de-o parte (ca operator) şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare în 
numele membrilor municipalităţi (aceste municipalităţi reprezintă, colectiv, autoritatea de 
delegare). Este un contract unic pentru întreaga zonă de Proiect, corespunzând zonei de 
competenţă teritorială ale tuturor unităţilor administrative care delegă managementul 
serviciilor de apă şi canalizare către ROC.  

Delegarea serviciilor de distribuţie de apă şi canalizare va asigura preluarea de către 
Operatorul Regional a unei părţi importante a sarcinii finanţării infrastructurii aferente 
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, atât din punct de vedere 
investiţional, cât şi din punct de vedere operaţional. 

De asemenea, delegarea gestiunii către operatorul regional este motivată ca fiind cel 
mai potrivit instrument juridic prin care municipalităţile se vor putea degreva de sarcinile 
administrării serviciilor publice, dându-l spre administrare unei entităţi cu un management 
performant. 
 Luând în considerare cele de mai sus consider că este necesară  iniţierea unui proiect  
de hotărâre  având ca obiect :„ completarea H.C.L. 27/25.09.2009 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  către Apaserv Satu Mare S.A.” 
 

Tiream, la 19.I07. 2019. 
 
 

CONSILIER , 
Veibel Valeria 
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