
 
Anexa 2 la Hotărârea nr. 16/2013 privind aprobarea Situațiilor financiare  ale Asociației de 
Dezvoltare comunitare pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE 
PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ UZATĂ 

DIN JUDEȚUL SATU MARE PE ANUL 2012 
 

CAPITOLUL I – ADUNĂRI GENERALE 
 
              În anul 2012 s-au desfășurat 5 Adunări Generale ale ADI Satu Mare, în care au 
fost adoptate un număr de 19  hotărâri, după cum urmează: 
 
� Ședința din 06.02.2012 în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri: 

HOTĂRÂRE NR. 53 privind avizarea deschiderii de noi puncte de lucru ale S.C. APASERV 
Satu Mare S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea  Situațiilor financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011 și acordarea  avizului conform asupra  Bugetului 
de venituri şi  cheltuieli pentru  anul 2012 al  S.C. APASERV Satu Mare S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 55  privind acordarea avizului  pentru modificarea Actului constitutiv al   
operatorului S.C. APASERV Satu Mare S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi 
dezvoltare finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2012 

 HOTĂRÂREA NR.57  privind aprobarea încheierii Acordului preliminar de  finanțare între 
S.C APASERV Satu Mare S.A., Municipiul Satu Mare, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 

 
� Ședința din 22.03.2012, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 

HOTĂRÂREA NR. 58  privind acordarea avizului pentru modificarea Actului constitutiv și a 
organigramei S.C. APASERV Satu Mare S.A. 

 
HOTĂRÂREA NR. 59  privind propunerea Listei de persoane în vederea alegerii membrilor 
în Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV  Satu Mare S.A.  
 
 
 



� Ședința din 27.04.2012,  în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 

HOTĂRÂREA NR. 60  privind primirea, în calitate de membru,  a comunei Santău,  prin 
Consiliul local al comunei Santău,  în „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru 
servicii în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  
 
HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea prețului la apă potabilă aplicat de către  S.C. 
APASERV SATU MARE S.A. în comuna Supur 
 
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4  la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 
 

� Ședința din 01.08.2012,  în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 

HOTĂRÂREA NR. 63 privind acordarea avizului conform pentru modificarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C.APASERV Satu Mare S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 64  aprobarea modificării Planului de lucrări de întreținere, înlocuire și  
dezvoltare finanţate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2012. 

� Ședința din 21.12.2012,  în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
HOTĂRÂREA NR. 65  privind primirea,  în calitate de membri,  a comunelor Căuaș, 
Beltiug, Turț,  Crucișor,  Tarna Mare și Săcășeni  în  „Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare” . 

HOTĂRÂREA NR. 66  privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreținere, 
înlocuire și  dezvoltare finanţate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) 
pentru anul 2012. 

HOTĂRÂREA NR.67  privind acordarea avizului conform asupra  Bugetului de venituri şi  
cheltuieli modificat pentru  anul 2012 al S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea preţurilor/tarifelor la apă potabilă şi canalizare 
aplicate de către  S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 69  privind aprobarea tarifelor la canalizare-epurare ape uzate, aplicate 
de către  S.C. APASERV SATU MARE S.A. pentru agenți economici poluatori monitorizați, 
în vederea respectării principiului ”poluatorul plătește” . 

HOTĂRÂREA NR. 70  privind aprobarea  Listei de persoane propuse de Asociație,  în 
vederea alegerii unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV Satu 
Mare S.A. 



Hotărârea NR. 71  privind acordarea avizului pentru modificarea Actului constitutiv al 
operatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

 

CAPITOLUL II – ȘEDINTE CONSILIU DIRECTOR 
 

În anul 2012 s-au desfășurat 2 ședinţe ale Consiliului Director, în care au fost dezbătute/ 
analizate  următoarele probleme: 

 
� Ședința din 06.02.2012 
       

1. Discutarea proiectului  Bugetului  de venituri și cheltuieli  pe anul 2012 în vederea 
supunerii lui  spre aprobare  de către Adunarea  Generală a Asociaților  

2. Stadiul încasării cotizației anuale și stabilirea măsurilor ce se impun 
3. Stadiul programul de investiţii privind înființarea de noi sisteme de apă și canalizare, 
reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de utilități publice existente, pentru 
întreaga  Arie a Serviciului prevăzută în  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12313/19.11.2009, ce urmează a fi supusă 
aprobării Adunării Generale a Asociației  
4. Analiza Acordului preliminar de  finanțare  ce urmează a fi semnat  între S.C APASERV 
Satu Mare S.A., Municipiul Satu Mare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în vederea supunerii acestuia  spre avizarea Adunării 
Generale a Asociaților  
5. Probleme administrative. 
 

     � Ședinţa din 21.12.2012 
 

1. Informare privind stadiul preluării în operare de către operatorul regional a unor membri 
asociați, semnatari ai Contractului de delegare. 
 

2. Informare privind stadiul implementării  proiectul “Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, a stadiului derulării procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziție publică raportat la Graficul de achiziții și 
implementare a proiectului prezentat de Unitatea de implementare a proiectului (PIU) 

 
CAPITOLUL III – Implementarea  proiectului  „Extindere si reabilitarea infrastructurii 
de apa si apa uzata din județul Satu Mare",  

           În conformitate cu prevederile POS Mediu, a OUG 34/2006 cu modificările și 
completările ulterioare și a Regulamentelor CE 1083/2006 și CE 1828/2006, beneficiarul –



S.C. APASERV Satu Mare S.A  are, împreună cu A.D.I. au responsabilitatea implementării 
proiectului, ceea ce presupune  gestionarea tuturor activităților de implementare.  
Etapele imediat următoare ale implementării proiectului, avute în vedere pentru anul 2012-
2013, au fost: 
 alocarea de fonduri pentru asigurarea cofinanțării  locale 
 încheierea contractelor de împrumut, în situația în care atragerea de fonduri externe este 
necesară pentru cofinanțare 
 pregătirea procedurilor de implementare a proiectului în baza responsabilităților ce îi 
revin beneficiarului S.C.  APASERV  Satu Mare S.A. 
 stabilirea mecanismelor de gestionare a diverselor surse de finanțare la nivel local, în 
special cofinanțarea locală și cheltuielile neeligibile.  
 Respectarea graficului de eșalonare  privind lansarea procedurilor de atribuire a 
contractelor . 
 

În cursul anului 2012 au fost semnate un număr de 6 contracte, astfel: 
 Achiziția de  autospeciale combinate spălător – vidanjor  30.01.2012 
 Servicii de asistență tehnica pentru achiziții si managementul Proiectului 17.04.2012 
 Servicii de asistență   tehnică pentru supervizarea lucrărilor   09.10.2012 
 Extinderea cu treapta terțiara a stației de epurare a apelor uzate din Satu Mare 
13.11.2012 
 Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba  
06.09.12 
 Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile 

Botiz, Lazuri si Foieni  07.03.2012 
 

      S-a semnat Acordul de  finanțare între S.C APASERV Satu Mare S.A.,  Municipiul Satu 
Mare ,Județul Satu Mare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

Acţiuni realizate in cadrul Aparatului tehnic al ADI Satu Mare  
 
- a fost asigurată comunicarea instituțională între membri ADI Satu Mare, operatorul 
regional, Consiliul Județean Satu Mare, OI POS Mediu Cluj - Napoca și Autoritatea de 
Management de pe lângă Ministerul Mediului; 
- a participat la ședințe, evenimente,  întâlniri de lucru care au vizat implicarea A.D.I. în 
implementarea proiectului. ,  în vederea recuperării restanțelor și respectării termenelor din 
graficul de eșalonare anexă a Contractului de finanțare. 
- au fost preluate solicitările transmise de Autoritatea de management a proiectului,  
reprezentanții BERD și S.C APASERV S.A privind acțiunile premergătoare semnării 
Acordului preliminar de  finanțare între S.C APASERV Satu Mare S.A.,  Municipiul Satu 
Mare , Județul Satu Mare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în 



sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 

-  a asigurat suportul Tehnic și logistic pentru pregătirea ședințelor  Adunării Generale a 
Asociaților    
- a participat la ședințe de consilii locale în vederea acordării de consultanță autorităților 
locale. 
- a asigurat consultanță în vederea primirii de noi membri: Santău, Căuaș, Beltiug, Turț, 
Crucișor, Tarna Mare. 
- a efectuat deplasări pe teren pentru vizualizarea stadiului lucrărilor efectuate din 
programul IID. și din contractile de lucrări aflate în derulare. 
- a verificat și supus spre aprobare situațiile de lucrări efectuate din programul IID. 
- a efectuat deplasări la membrii asociați, în vederea soluționării unor aspecte de 
dezvoltare a ariei de acoperire a serviciului. 
- a desfășurat activități specifice de urmărire a modului de îndeplinire a Contractului de 
delegare. 
- a  transmis adrese privind încasarea cotizaţiilor restante  aferente anului 2009 -2012  
- a urmărit virarea  cofinanțării  conform obligaţiilor asumate de către unitățile administrativ 
teritoriale aflate pe lista de investiții  prioritare. 
   
 
CAPITOLUL IV – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU S.C. APASERV SATU MARE 
S.A 
 
             Contractul de delegare  a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare a fost semnat în 19.11.2009,  conform Hotărârii nr. 5/2009 a Asociației .  
Înaintea procesului de regionalizare, S.C APASERV S.A  furniza servicii de apă-canal în 
localitățile: Satu Mare, Carei și Tășnad . 
            La sfârșitul anului 2012 au semnat Contractul de delegare un număr de 40 de  
unități administrativ –teritoriale, fiind preluate efectiv în operare un număr de  26 de   unități 
administrativ-teritoriale din care, în 2012, comuna  Supur. 
            S-a analizat metodologia de calcul transmisa de Operatorul Regional privind 
ajustarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare,  conform prevederilor din 
contractul de delegare”Dispoziţii speciale, Partea Comuna art. 25”  
             S-a urmărit  îndeplinirea cerinţelor contractuale privind plata redevenţei către 
beneficiarii locali pentru proiect. 
CAPITOLUL V – FINANCIAR 
SITUAȚIA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI  LA 31.12.2012 
 
 
 



Referitor la execuția bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2012 
I. VENITURI TOTALE:      100.145 lei,  din care: 

 venituri din  cotizații :   68.300  lei 
 venituri din dobânzi:     31.845  lei 

II. CHELTUIELI TOTALE:   76.061 lei,  din care: 

 Cheltuieli cu personalul:   64.615 lei 
 Ch. cu deplasările:                500   lei     
 Cheltuieli combustibil:        2.211   lei 
 Obiecte de inventar:            3.307 lei 
 Ch. cu mat.nestocate:         1.393  lei 
 Ch. cu rep.auto:                     343   lei    
 Ch. comunicații:                  2.270   lei 
 Comisioane bancare:             804   lei 
 Alte ch. cu serviciile               618   lei  

 
 - REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI:   24.084 lei    
-  REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI:      24.084 lei    
 
Situația încasării cotizațiilor anuale la 31.12.2012: 
- cotizația aferentă anului 2009 a fost încasată  în proporție de 98%. 
Nu și-au achitat cotizația un număr de 2 comune, respectiv: Sanislău și Terebești. 
 -cotizația aferentă anului 2010 a fost încasată în proporție de 86,4%. 
Nu și-au achitat cotizația un număr de 5 localități, respectiv:  Terebești, Sanislău,  
Craidorolț, Berveni. 
-cotizația aferentă anului 2011 a fost încasată în proporție de 74%. 
Nu și-au achitat cotizația un număr de 8  localități, respectiv:, Livada, Batarci, Craidorolț,  
Odoreu, Săuca, Supur, Terebești,   
Nu au achitat patrimoniul inițial comunele:   Săuca, Săcășeni.  
                                                                                                        Satu Mare, la 27.05.2013 
 
 Consiliul Director al Asociației, prin:                      Aparatul Tehnic al Asociației, prin: 
 
           Președintele Consiliului Director                         Director executiv, 
               Ștef Mihai Adrian                                                 Lazin  Octavian 
 
           
                        

                     PREȘEDINTE ,                                                               SECRETAR, 
                   Ștef Mihai Adrian                                                             Lengyel  Ștefan 
 

 


