
Asociatia cle Dezvoltar:e Itrtercomunitarit
pentlu Servicii in Sectol'til de Apir gi

ApA Uzatd dil Jucletul Satu Nlare
44ooo8 Satu N'lafe
P-la z5 Octornbrie Nt'

HOTARAREA Nr. 4128.0r.2016

privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri gi cheltuieli

al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarl pentru seryicii in sectorul de api gi api u,zatn

din judelul Satu Mare, Pe anul2016

Adunarea Generali a Asociafilor,
avdnd in vedere:

proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Asociafiei intocmit pentru exercitiu frnanciar 2016,

prevederile art.2l alin.2 din Ordonanfa Guvernului ff.2612000 cu privire la asocialii gi fundafii,

modificirile gi completdrile ulterioare;

Decizia Consiliului Director al Asocia{iei nr.1127.01.2016 privind propunerea aprobdrii bugetului de

venituri gi cheltuieli al Asociafiei pentru anul 2016,

in temeiul prevederilor art.I1 alin. (2) lit. c din Statutul Asocialiei,

HOTARA$rE :

Art.l Se aprob[ proiectul Bugetul de venituri qi cheltuieli al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard

pentru servicii in sectorul de apl gi apl :uzatldinjude]ul Satu Mare, pentru anul20l6, conform anexei cate

face parte integrant[ din prezenta hotirdre.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd Apatatttl Tehnic al Asocialiei.

Art.3 Prezenta hotirdre se comunici membrilor Asocialiei

servicii in sectorul de ap[ gi ap[ lzatdpentru indeplinirea procedurii

Asociatiei.

de Dezvoltare Intercomunitarl pentru

prev[zutd la art.22 alin. (2) din Statutul

Satu Mare la, 28.01.2016

SECRETAR DE $EDINTA,

ANEXA: Proiectul BVC Asociafia pe anul 2016

Red./The. CLD
Nr. Ex: 2

Codfiscalz55o695o, inscris[inRegistrulasocia[iilorqiflndafilordelagrefajudechtorieiSatuMarec.unr.r35e/z96l9lPJlzoo9
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Anexa la Hot[r6rea nr. 4128,01.2016 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri
,si cheltuieli al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in sectorul de apd gi

apil uzatil din jude{ul Satu Mare, pe anul 2016

PROIDCTUL BUGETULUI DE VENITURI $I CHELTUIELI AL ASOCIATIEI
PENTRU ANUL 2016

I VENITURI TOTALE 732.000

1.1 Venituri din cotizatiile membrilor, din care : 691.000

- cotizalii restante 2011-2015 95.000

- cotizalia pe anul 2015 596.000

1.2 - aport la patrimoniul Asocialiei nedepus 2s.000

1.3 Venituri din dobAnzi 16.000

1. CHELTUIELI TOTALE ASOCIATIE
(rffndul 2+3+4)

732.000

) CHELTUIELI TOTALE PRTVIND FUNCTIONAREA
APARATULUI TEIINIC (rAndul 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

695.680

Cheltuieli materiale

-Dotdri 5.000

-Consumabile 2.000
-Combustibil 10.000

2.1 Total cheltuieli materiale 17.000

Cheltuieli cu personalul

Salarii de baza brute 520.200

Indemniza{ii cenzori 4.200

Contribulii sociale, taxe Ei alte impozite l 18.080

2.2 Total cheltuieli cu personalul 642.480

Cheltuieli generale

Protocol 2.000

Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane) 2.000

Alte cheltuieli cu servicii la terti 10.000

Deplasdri, cursuri, evenimente 10.000

Posta, telefon, taxe telecomunicalii 10.000

2.3 Total cheltuieli generale 34.000

2.4 Cheltuieli cu prime de asigurare autoturisme 2.000

2.5 Cheltgieli cu alte impozite qi taxe (autoturisme) 200

3. Cheltuieli privind ancheta la 5 ani dupl sf0rgitul Perioadei de
Tranzifie la Contractul de Delegare efectuatl de experfi
independenfi pentru stabilirea valorii indicatorilor de
oerformanti

30.000

4. Cheltuieli privind implementarea proiectului conform
Contractului de frnan{are nr. nr. 121094131.03.2011, modificate
prin actele adi{ionale ulterioare
(nrovizioane)

6.320
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r\sociatia de Dezvolta le I ntelcrmunitar'l
pcntru Scn,icii in Sectorul de Apd 9i
Apir Uzatii tlin ,hL<le{ul Satu Mare

Decizia Nr. 1/2016

44ooo8 Satu Mart:
P-ta z5 Octomblie Nr'. r

Privind propunerea aprobirii bugetului de venituri ;i cheltuieli al Asociafiei
pentru anul 2016.

Din analiza situafiilor financiare ale Asocialiei la data de 31.12.2015, av6nd in vedere

cuantumul cotizaliilor aprobate incepdnd cu anul 2013, precum qi nivelul incasdrii realizat, veniturile

suplimentare rezultate din dob6nzi la depozite, avdnd in vedere :

o Faptul cA pe parcursul anului 2075 dar Ei in urm[torii ani atribuliile aparatului de

specialitate sunt mai complexe datoritd inceperii etapei de programare 2014-2020 din
Fonduri Europene, ceea ce implicd activitdli suplimentare(revizuire Masterplan,

intocmirea Listei de lucrdri prioritare aferenti perioadei, intocmirea qi depunerea

aplicaliei de finanfare pt. POIM, finalizare POS Mediu, etc.),

o modificSrile succesive aduse Legislaliei Nalionale tr anul 2015 privind salarizarea

personalului bugetar,

in acest context, bugetul de venitwi qi cheltuieli al Asocialiei prevede o creqtere a fondului

de salarii ct 12,3 0/o, constdnd in cregterea salariilor personalului de execufie al Asocialiei in
medie w 10Yo qi includerea in salariul de bazd a directorului executiv a sporului de

conducere in cuantum de25Yo.

Modificbrile salariale vor fi acordate cu condilia incadrdrii in veniturile previzionate ale

Asociafiei, fdrd modifi carea cuantumului cotizafiilor.

Consiliul Director

propune Adundrii Generale a Asociafiei urmdtoarele:

1. Aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli a Asociafiei pentru arul2076 conform anexei I
laprezenla.

2. Acordarea incepdnd cu 1.02.2016 a majordrilor salariale, cu incadrarea in bugetul de venituri
qi cheltuieli aprobat.

Presedinte Consiliu Director Satu Mdre, Ia 27 .01.2016

Adrian Mi

Tel +4o z6r Bo5 roo - interior 211 [ fax +4o z61716 g44 [ ttloUit +4o 741033 984 f, n-mail lazin@cjsm.ro

Cod fiscal 255o695o, insclisi hr Registrul asociafiilor qi fundafiilor de la glefa judec[toriei Satu Mare cu nr. r35z/z96lglPJ lzoog
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HoTARAREA Nr. 4128.0r.2016

privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri gi cheltuieli

al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari pentru seryicii in sectorul de apd qi ap[ uzatl
din judeful Satu Mare, Pe anul2016

Adunarea Generald a Asociafilor'
avdnd in vedere:

- Proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Asociatiei intocmit pentru exerciJiu financiar 2016,

- Prevederile art.zl alin.2 din Ordonan{a Guvernului nr.2612000 cu privire la asocia{ii 9i fundalii,

modificdrile gi complet[rile ulterioare;

-Decizia Consiliului Director al Asociafiei nr.1127.01.2016 privind propunerea aprobirii bugetului de

venituri qi cheltuieli al Asociafiei pentru anrl20l6,

in temeiul prevederilor art.l1 alin. (2) lit. c din Statutul Asociafiei,

HOTARA$rE :

Art.l Se aprobd proiectul Bugetul de venituri gi cheltuieli al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard

pentru servicii in sectorul de ap6 qi apl tzatd dinjudetul Satu Mare, pentru anttl2016, conform anexei care

face parte integrantl din prezenta hotirdre.

Art.2 Cn ducerea la indeplinire aprezentei hotlrdri se incredinleazd Aparatul Tehnic al Asocialiei'

Art.3 Prezenta hotdr0re se comunicl membrilor Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru

servicii in sectorul de ap[ gi ap[ uzati pentru indeplinirea procedurii prevdzutd,la art.22 alin. (2) din Statutul

Asociafiei. satu Mare la'28.01.2016

SECRETAR DE $EDINTA,
Nagy Iosif

ANEXA: Proiectul BVC Asociafia pe anul 2016
Red./The. CLD
Nr. Ex: 2
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Anexa la Hotirflrea nr. 4128.01.2016 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri
gi cheltuieli al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in sectorul de apl gi
apd rlzatd din jude{ul Satu Mare, pe anul 2016

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI $I CHELTUIELI AL ASOCIATIEI
PENTRU ANUL 2016

I VENITURI TOTALE 732.000

1.1 Venituri din cotizafiile membrilor, din care : 691.000

- cotizatii restante 201 | -20 | 5 9s.000

- cotizafia pe anul 2015 596.000

1.2 - aport la patrimoniul Asocialiei nedepus 25.000

1.3 Venituri din dobdnzi 16.000

I CHELTUIELI TOTALE ASOCIATIE
(r6ndul 2+3+4)

732.000

) CHELTUIELI TOTALE PRTVIND FUNCTIONAREA
APARATULUI TEHNIC (r6ndul 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5\

69s.680

Cheltuieli materiale
-Dotdri 5.000

-Consumabile 2.000
-Combustibil 10.000

2.1 Total cheltuieli materiale 17.000

Cheltuieli cu personalul

Salarii de baza brute 520.200

Indemnizalii cenzori 4.200

Contribufii sociale, taxe gi alte impozite 118.080

,t Total cheltuieli cu personalul 642.480

Cheltuieli generale

Protocol 2.000

Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane) 2.000

Alte cheltuieli cu servicii la terti 10.000

Deplasdri, cursuri, evenimente 10.000

Posta, telefon, taxe telecomunica{ii 10.000

2.3 Total cheltuieli senerale 34.000

2.4 Cheltuieli cu prime de asigurare autoturisme 2.000

2.s Cheltuieli cu alte impozite qi taxe (autoturisme) 200

3. Cheltuieli privind ancheta la 5 ani dupl sfffrqitul Perioadei de
Tranzifie la Contractul de Delegare efectuatd de experfi
independenfi pentru stabilirea valorii indicatorilor de
nerformanti

30.000

4. Cheltuieli privind implementarea proiectului conform
Contractului de finan{are nr. nr. 121094131.03.2011, modificate
prin actele adifionale ulterioare
(nrovizioane)

6.320
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