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HOTĂRÂREA nr. 10/2017 
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 Vetiş atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional 

S.C. APASERV Satu Mare S.A. 
 

 
         Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2017,  
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui Iuliu Ilyes, primarul comunei Vetiş, anexată la 
prezentul proiect de hotărâre, 

- 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 Vetiş 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 art. 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, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 
            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  Vetiş 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 
deOrdonanta de urgență nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţacorporativă a 
întreprinderilorpublice,  aprobată cu modificăriprinLegea 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:  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Județul Satu Mare, primarul comunei Vetiş 
şi Instituţia prefectului judeţului Satu Mare. 

 

 

Vetiș,  la  25.01.2017 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BIRO ATTILA                                                                      Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total consilieri 15 , Prezenti 10, Pentru  10voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 


