ROMANIA
ruDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI CULCru

HOTARARE ANr.4I2O17
privind mandatarea ,,Asocialia de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii in
sectorul de apd si apd uzati din jude{ul Satu Mare" pentru a exercita, in numele gi pe seama
Comunei Culciu , atributii de autoritate public5 tutelari in rapod cu operatorul regional S.C.
APASERV Satu Mare S.A.
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr.14ll18.01.2017 a Primarului comunei Culciu
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru seruicii in sectorul de ape gi ape uzate din
judelul Satu Mare m.321/2017,
- Raportul compartimentului juridic din Aparatul de specialitate al primarului comunei Culciu;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru activitlli social-culturale, culte; invdtimdnt, sdnAtate $i
familie; protecjia copilului, tineret gi sport; juridic $i de disciplind;

.

-

Hotlrdrea Consiliului Local Culciu

Nr.

l4l2008 privind constituirea asocialiei cu denumirea

,,Asocialia de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii in sectorul de apd qi api uzatl dinjude{ul Satu Mare",
- Actul constitutiv al operatorului regional S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

- Contractul de Delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ti de canalizare nr.
12.313 I 19.11.2009, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,
ludnd in considerare:
- dispozitiile 27 alin. (1) 9i alin. (3) din Legea 5112006 a serviciilor comunitare de utilitili publice,
republicatl, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, coroborate cu:
- prevederile afi.2 pct.3 din Ordonanta de urgenli a Guvemului nr.109/201I cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, aprobata cu modificdri qi completdri prin Legea nr. lll/2016,
- prevederile art. 10 alin.(5) din Legea 5I/2006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, care stipuleazd cA: ,,Exercitarea atribuliilor,
drepturilor 9i obligaliilor prevdzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d"1), d^2), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), ar.
27, aft.29 alin. (2), alt. 30 alin. (5) 9i art. 32 alin. (4) este condilionatd de primirea in prealabil a unui
mandat special din parlea autoritdtrilor deliberative ale unitalilor administrativteritoriale membre ale
asocialiei."

in temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d) qi alin. 6 lit.a pct. 14, corobolate cu prevederile
art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/200l a administraliei publice locale republicate, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in sedintd ordinard la data de 23.02.2017:

HOTARA$TE:
Se mandateazl, ,lsocialia de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii tn sectorul de
apd Si apd uzatd din jude1ul Satu Mare" pentru a exercita, in numele qi pe seama Comunei Culciu,
atribuliile de autoritate publicd tutelard in raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A

ArLl,-

Art.2.- in baza mandatului acordat, conform art.

I

din ptezerfia hotdrdre, ,,Asocialia

de

Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in
calitatea sa de autoritate publici tutelarI, va avea competenlele prevAzute de Ordonanta de urgenld nr.
109/2011din 30 noiembrie 2011 privind guvema4a colporativd a intreprinderilor publice, aprobatd cu
modificdri prin Legea nr. 111/2076.
sectorul de apd gi apd,rzatd din judelul Satu Mare" , in

ArL3.- Cu ducerea la indeplinire qi punerea in aplicare a acestei hotdrdri se incredin{eazd
Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd qi apduzatl din jude{ul Satu
Mare.

ArL4.- Prezerrta hotiir6re se comunicd cu: Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard pentru
servicii in sectorul de apb gi api uzatd din Judelul Satu Mare gi cu Institutia Prefechrlui - Judeiul SatuMare

Culciu-Mare la, 23 -02-20 17
PRESEDINTE DE SEDINTA
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CONTRASEMNEAZA
Secretar

Privigyei Ioan

