
PROCES VERBAL
a gedintei Adundrii Generale a Asocialiilor ADI Apd-Apd Uzatd

din judelul Satu Mare din data de 20.1212016

$edin[a a fost convocatd in baza prevederilor art. 20 alin.1 din statul asocialiei gi
prevederilor specifice din OG. Nr 2612000 privind Asocia{iile gi Fundafiile, prin invitarea
scrisd a membrilor, transmisd electronic.

De asemenea, materialele prevdzute la ordinea de zi au fost transmise din timp
spre consultare, in format electronic tuturor membrilor asocialiei.

Domnul pregedinte Pataki Csaba supune la vot numirea secretarului de gedinld in
persoana domnului Legyel $tefan, conform art.5 din statului asociafieiADlApa-Apd Uzatd
din judeful Satu Mare.

PcL 2 din Ordinea de Zi

Domnul pregedinte Pataki Csaba propune amAnarea proiectului de hotdrArere privind
aprobarea planului de investiliifinanfat din Fondul de Intrefinere, lnlocuire gi Dezvoltare
(llD) pentru anul 2017.

Pataki Csaba:

in luna ianuarie avem din nou gedinfi. AmAnarea este solicitatd la cererea domnului
primar al municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor. Cu acel prilej vom aproba gi
criteriile de prioritizare ale lucrdrilor care se vor finanla din acest fond.

Lazin Octavian:

r Trebuie sd vd informez cd la data prezenteiin contul llD nu existd nici un
leu, din urmdtoarele motive :

Tn anul 2014 gi 2015 s-a hotdrAt in AGA sd finanldm din llD lucrdrile din axa ECO gi
si finanldm Tn continuare lucrdrile din POS-Fazare pdnd la aprobarea sumelor din
axa Fazare. Dupd semnarea Contractului de Finanlare, sumele vor fi rambursate gi
llD reintregit.
De asemenea, incepAnd cu anul 2016, pldtim din llD nu numai ratele si celelalte
cheltuieli aferente creditului BERD-ISPA ci _si ratele gi cheltuielile aferente creditului
BERD-POS.
Vd reamintesc cd aceste cheltuieli sunt prioritare conform O.G. 198/2005.
Trebuie sd mai gtili cd , pdnd la finalizarea POS gi Fazare, vor apdrea si cheltuieli
neeligibile pe care trebuie sd le acoperim tot din acest fond.
Din pdcate, cuantumul acestor cheltuieli poate fi semnificativ, mai ales pt. cd la
contractul de lucrdri CL 05- Stalii de epurare Tdgnad-Livada, antreprenorul are f.
mariintArzieri gi s-ar putea ajunge chiar la rezilierea contractului, caz in care va
trebui sd finalizdm lucrdrilor din fonduri proprii.

Fedorca Aurelia:

Atunci de ce s-a pus pe ordinea de zi acest proiect ?



Lazin Octavian:

Conform StatuluiAsocialiei , Contractului de Delegare gi a celorlalte prevederi
legale(Legea 5112006-republ., Legea 24112006-republ) trenuie si prexentim spre
aprobare planul de lucrdri din llD pAnd la sfArgitul anului.
in forma in care a fost pregdtit, planul llD cuprinde toate lucrdrile necesar a fi
executate in anul 2017 , corelate cu angajamentele asumate pt. eligibilitatea POIM
2014-2020, cu obligativitdfile Apaserv de a asigura parametri de potabilitate a
surselor de ap5, precum gi cu programele de dezvoltare a infrastructurii autoritd{ilor
locale membre ADl, care au asiguratd sursd de finanlare pt. anu|2017.
La primdria Satu Mare, din cAte infelegem, in aceste zile se definitiveazd programul
de reabilitare a infrastructurii pt. anul 2017 , de aceea dl. Primar Kereskenyi solicitd
amAnarea dezbaterii gi aprobdrii acestui program pAnd la proxima AGA.
De altfel, pAnd atunci poate vom gti mai exat care vor fi sumele de care dispunem
pt. executarea lucrdrilor din acest program.

Pataki Csaba:

Menlin propunerea de amAnare a proiectului de hotdrAre.

Bontea Zenoviu Stelian:

Putem face propuneri pentru anul viitor?

Pataki Csaba:

Trebuie semnat prima datd Contractul de Finanlare pe axaFazare.
Avem contracte pe care nu gtim cum o sd le finalizdm.

Incze Ludovic:

Problema e cd licitafiile dureazd foarte mult. Dacd amdndm aprobarea planului,
licitaliile vor incepe doar in a doua jumdtate a anului.

Pataki Csaba:

Planul llD va fiintocmit pe etape gi cu o prioritizare care va fi anexd la HotdrArea
pe care o vom lua.
Supun la vot amAnarea proiectului de hotdrArere privind aprobarea planului de
investiliifinanlat din Fondul de Intrelinere, Tnlocuire gi Dezvoltare (llD) pentru anul
2017.

Supun la vot aprobarea Ordinei de zifdrd pct. 2 de pe ordinea de zi propusd.

Cine este pentru?
lmpotrivd?
Se abline cineva?

Mulfumesc, Ordinea de zi a fost aprobatd.



Trecem acum la dezbaterea puncteteror de pe ordine a de ziaprobatd..

Pct' 1 din Ordinea de Zi - Proiect de Hotdrdre privind aprobarea ActuluiAdi{ional la ActulConstitutiv gi Statutul."Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru serviciiin sectorulde apd gi apd uzatd din judelul Satu Mare"

it rog pe dl. Lazinsd prezinte proiectul de HotdrAre .

Lazin Octavian:

Modificarea Actului constitutiv gi a Statutului Asocia{iei se impune datoritd unor schimbdri
care au intervenit de la infiinfarea Asocia{ieiin anul 2009 si pand in prezent, astfel:

' primirea de noi membri: in perioada de la infiinfarea Asocia{iei .si p6nd Tn prezent au mai
aderat la Asocialie Tncd un numdr de 23 de noi membri, din care unul s-a retras- comuna
AcAg gi unul a fost exclus - comuna Ghe(a Micd, deciAsociafia are in prezent un numdr
de 52 asocia{i.

' modificarea componenlei .si schimbarea reprezentanfilor in Adunarea Generald a
Asociafiei ca urmare a alegerilor locale din 05 iunie 2016 gi a intrdrilor de noi membri
'Alegerea noului pregedinte alAsocia{iei prin Hotdrarea A.D.l. nr. 1011g.0g.2016
'Numirea unui nou consiliu Director prin Hotdrdre A.D.l. nr. 11t1g.0g.2016, modificati
prin Hotdr0rea de azi - 20'12.2016 a Asocialiei privind modificarea componenfei Consili-
ului Director al Asocia{iei

'Numirea unei noi Comisii de cenzori,
' Modificarea cuantumurui cotizafiei gi a patrimoniului Asocia{iei
' H'G. 742110-09'2014 privind modificarea anexelo r 2 si 4la HotdrArea Guvernului nr. g55
12006 pentru aprobarea actului constitutiv cadru gi a statutului cadru ale asocia{iilor de
dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate servicii de utilitd(i publice

Dupd ce adoptdm hotdrdrea privind aprobarea modificdrii Actului constitutiv gi aStatutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru serviciiin sectorul de api gi lpeyz{e din judefu! Satu Mare urmeazd sd semnim aceste documente gi sd le autentificdmiltgla notarului pentru a putea inregistra modificdrile in RegistiuiAsoli"flilor s,i fundafiitor
aflat la grefa de pe lAngd Judecdtorii Satu Mare.

' in acest contex, ii. mandatali pe domnul Pregedinte gi Secretarul de gedin(d
sd semneze ln fa{a notarului actele specificate la punctul 1 de pe Ordinea de
zi.

in perioada urmitoare se va modifica din nou Actul Constitutiv gi Statutul tn
conformitate cu legea 5112006, republicatd gi modificatd cf. tejii zzstzgt6 .i 

"t"Legii 201 1 12016 privind guverna[a corporativd.
Vi rugim sd aproba{i cu celeritate hotirArile privind modificarea Statutului giActului
Constitutiv.
Dacd sunt Tntrebdri ?

Supun la vot proiectul de hotdrAre .

Cine este pentru?
impotrivd?



Se abline cineva?

Mulfumesc, Hotir6rea a fost aprobatd.

Pct. 3 din Ordinea de Zi - Proiect de Hotdrdre privind modificarea componenfei
Consiliului Director al Asocia{iei

Pataki Csaba:

Ca urmare a faptului cd, prin HCL Satu Mare dl. Primar Kereskeny Gabor a fost
mandatat sd reprezinte municipiul Satu Mare in AGA ADI apd-canal in locul d-lui
viceprimar Albu, vi propun sa fili de accord cu moduficarea componen{ei Consiliului
director in forma prezentatd.

Dacd sunt intrebdri ?

Supun la vot aprobarea hotdrAriiin forma propusd.

Cine este pentru?
lmpotrivi?
Se abline cineva?

Mulfumesc, Hotdrdrea a fost aprobatd.

Pct. 4 din Ordinea de Zi - Proiect de Hotdr6re privind aprobarea modificdrii art. 204 din
Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apd gi Canalizare din judelul Satu Mare

Pataki Csaba:

Modificdrile privesc apele pluviale gi actualizarea modelului de calcul

Stegerean Dan:

- Curtea de conturi a solicitat aplicarea modului de calcul retroactiv. Nu suntem de acord.

Bontea Zenoviu Stelian:

Cum se va calcula prelul pentru apele pluviale?

Stegerean Dan:

Preluare, transport, revdrsare - se pldtesc.

Lazin Octavian:

Nu se referd la comune gi nici la persoane fizice, numai la orage.



Dacd sunt Tntrebdri ?

Supun la vot aprobarea hotdrAriiin forma propusd.

Cine este pentru?
lmpotrivd?
Se ab{ine cineva?

Mulfumesc, HotdrArea a fost aprobati

Pct. 5 din Ordinea de Zi: Diverse

APASERV prezintd stadiulfizic gi valoric al investiliilor realizate in cadrulAxei Fazare din
POIM gi stadiulAplicafiei de Finan{are din Programul POIM.

Stegerean Dan:

Anul trecut s-a incheiat Programul POS L Din POS ll Comisia Europeand a aprobat
finanlare de 60 de milioane de Euro. Cererile de rambursare sunt depuse deja la
Ol Cluj.
Contractele fazate vor fi terminate conform contractului, mai pulin CL05.
Avem probleme destul de grave la contractul CL 05 - Stafiile de Epurare Tdgnad gi
Ardud, unde antreprenorul 3T Construct nu se mobilizeazd giincearcd prin orice
mijloace sd tergiverseze execulia lucrdrilor. Au fost acordate pdnd acum extensii de
timp de aproape 600 de zile. In aceste condifii, credem ci vom fi nevoi{i sd reziliem
contractul cu actualul antreprenor. Pt. a-l finaliza, facem demersuri la AM ca sa-l
putem refaza pdnd pAnd in 31.12.2017. Rezilierea iar mai apoi relicitarea implicd
Tnsi riscuri mari avAnd in vedere procedurile de urmat : reziliere, expertizd tehnicd
gi economicd privind stadiul actual, Tntocmire documentalie de atribuire gi licita(ie,
efectuare licitafie, etc.
in ceea ce priveqte Cererea de Finanlare pt. programul POIM 2014-2020,
Consultantul a trecut prin doui revizii cu expe(ii UE - JASPERS.
Proiectul are o valoare totald de 161 milioane Euro gi este elaborat Tn doui etape,
conform Ghidului aprobat. Sperdm ca pAnd la 31.03. 2017, si putem depune la CE
Cererea de Finanfare avizatd de Jaspers siAM .

intrucAt in implementarea POS Mediu, datoritd unor conflicte cu locuitorii comunei
Cefteze precum gi datoritd neimpliciriiAutoritdlilor locale in aplanarea acestor
situafii , unele lucrdri aferente CL12 nu au putut fi executate, existd posibilitatea sd
ni se aplice corecfii pe acest contract. Mai mult, prin investiliile propuse pe POIM pt.
comuna Certeze,avAnd in vedere precedentul creat pe POS, am solicitat
Autoritdlilor locale sd emitd o HotdrAre prin care se angajeze sd se implice activ gi
constructiv in implementarea Proictul aferent POIM. Considerdm cd neadoptarea
unei asemenea HotdrAri induce la apari{ia unei situafii de risc in implementarea in
general a proiectului pe POIM, risc pe care considerdm cd nu ni-l putem asuma nici
noi, niciADl.

Fedorca Aurelia:

Nu avem apd la Negregti din cauza certezenilor, doud surse de apd fiind pe teritoriul



lor, iar investifiile realizate Tn Negregti nu intri Tn parametrii proictali, datoritd
atitudinii pasive gi necooperante a autoritdlilor locale. in aceste condi{ii consider cd
autoritdfile locale din Certeze trebuie avertizate sd-gi execute cu bund credinld
competenfele gi dacd nu se conformeazd, sd fie sesizate autoritdlile superioare
competente. Acest mod de abordare nu mai este tolerabil !

Cred cd trebuie sesizate si alte institutii

Pataki Csaba:

- Sunt de acord cu dvs. , autoritdfr locale trebuie sd-{i schimbe atitudinea qi sd
respecte legislalia in vigoare pe toate planurile, altfel vor rdspunde pt. prejudiciile
provocate.

Mai sunt gi alte probleme ?

- Rog toate UAT-urile care au restanle la cotizalia la ADlApd sd le stingd in aceastd lund,
la fel gi cele doud(Ardud gi Odoreu) pt. cofinlare POS 2007-2014.

- Vd urez Sdrbdtori Fericite gi un An Nou plin de impliniri !

- Ve mullumesc pt. prezen{d !
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