
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      HOTĂRÂREA 16/2021 
 

privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  

 și apă uzată din județul Satu Mare, la care Comuna Bogdand 
este membru asociat 

 
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.03.2021 
; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 266/SG/10.03.2021  întocmit de primarul comunei 
Bogdand; 
- raportul de specialitate nr. 268/SG/10.03.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 309/SG/31.03.2021 
-  Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii în sectorul de 
apă și apă uzată din județul Satu Mare nr. 154/24.02.2021 înregistrată sub nr.2 
45/SG/24.02.2021, 
- Hotărârii Consiliului  Local Bogdand nr.18/30.05.2013 privind asociere comunei 
Bogdand la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din județul Satu Mare 
     luând în considerare:  
1) Hotărârea Asociației nr. 4/28.02.2019 privind aprobarea primirii comunei APA și 
comunei AGRIȘ,   în calitate de  asociați, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare; 
2) Hotărârea  Asociației nr. 1/09.02.2021 privind alegerea Președintelui Asociației; 
3) Hotărârea  Asociației nr. 2/09.02.2021 privind alegerea Consiliului Director al 
Asociației; 
4) Hotărârea  Asociației nr.3/09.02.2021 privind numirea membrilor Comisiei de Cenzori 
a  Asociației; 
5) Prevederile  art. 91 alin (6) , art.132 și art. 175  din Ordonanța de urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
6) Prevederile art. 605 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
„În aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentului cod, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această 
dată au obligaţia de a revizui statutele şi actele lor constitutive.” 
7) Prevederile art.  21* alin. (5)  și ale art. 24* alin (3)  din Ordonanța   Nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 
          raportat la  prevederile: 



-  art. 16 alin. 2 lit. h), ale art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației și cele ale art. 21 din  

Ordonanța Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 246/2005, 

- art.10 alin.(8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

          în temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și alin (3) lit. f) coroborat cu prevederile 
art. 196 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv  al  „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare,” 
conform  Actului adițional 2 din anexa 1 la prezenta hotărâre, 

 
        Art.2   Se aprobă modificarea Statutului „ Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzatî din județul Satu Mare”, conform Actului 
adițional 2 din anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 
 
    Art.3 Se împuterniceşte  dl. Bojan Aurel, în calitatea sa de reprezentant de drept al  

comunei Bogdand în  Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”, să voteze în favoarea 
adoptării și să semneze, în numele şi pe seama  comunei Bogdand, actul  adițional la 
Actul constitutiv și Statutul Asociației în forma prevăzută în anexele 1 și 2  care sunt 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a acestei hotărâri se 
încredințează primarul comunei BOGDAND. 

   
        Art. 5   Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului general al comunei 
cu:  

 -Institutia Prefectului Satu Mare; 
 -Primarul comunei BOGDAND; 
          -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și 
apă uzată din Județul Satu Mare.    
 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2021 . 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           BUGA VIOREL                               L.S.                  SECRETAR GENERAL AL  
            -consilier local-                                                                 COMUNEI BOGDAND, 

                    TEMIAN SIMONA 

        
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 



Nr.total consilieri absenţi: 1; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 
 
 
 


