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CONVOCATOR

Subscrisa "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii tn sectorul de
api gi api uzati din judeful Satu Mare, prin pregedintele Asocialiei, d-nul Pataki Gsaba ,

in baza prevederilor art. 19, alin. (1) Si (2) din Statutul Asociafiei gi a dispozifiilor O.G.
nr. 26/2000 privind asocialiile gi fundatiile,

Convoacd Adunarea Generali a Asociafilor pentru data de 26.02.2018, ora 10.00
in sala mici de gedinte din incinta Consiliului Judetean Satu Mare, cu urmdtoarea

ORDINE DEZI:

1. Proiect de hotirAre privind avizarea Bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. Apaserv Satu Mare S.A.;

Proiect de hotdrAre privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
2018 al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru servicii in sectorul de apd gi api
uzatd din judelul Satu Mare;

Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de lucrdri de intrefinere, inlocuire gi
dezvoltare finanlate din Fondul de intrefinere, inlocuire gi dezvoltare (llD) pentru anul 2018;

Proiect de hotdrAre privind aprobarea Listei finale de investilii prioritate pentru perioada
2014-2020 rezultatd in urma intocmirii Studiului de fezabilitate -varianta ianuarie 2018:

Proiect de hotirdre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate gi a indicatorilor
tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api gi apd
uzatd din judetul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020;

Proiect de hotirAre privind aprobarea Regulamentului Intern de Organizare si
Funclionare al Aparatului tehnic al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru
servicii in sectorul de apd gi apd uzatd din jude(ul Satu Mare;

Proiect de hotdrAre privind aprobarea, de principiu, a aderdrii comunei Agris la Asocialia
de Dezvoltare lntercomunitard pentru servicii in sectorul pe apd gi apd uzatd din judelul
Satu Mare.

8. Diverse

din motive intemeiate
membri de drept(primarul) ai asocialilor nu pot participa la Adunarea generald, potrivit ART.10, alin
.(8) din Legea 51/2006-republicatd acestia ,,pot delega calitatea de reprezentant in adunarea
generald a asocia{iei, prin Dispozifie."
in acest context, reprezentantul delegat va aduce 9i va anexa ta figa de prezenfi un exemplar
in original al Dispoziliei.
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