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ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL          

 

HOTĂRÂREA Nr. 75 

din data de 27 august 2020 
 

privind asocierea orașului Tășnad cu alte unităţi administrativ-teritoriale în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Înființare Rețea Alimentare cu 

Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare” 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 13635/2020 al Compartimentului  buget – contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Dovada disponibilității denumirii nr. 183161/17.07.2020, emisă 

de Ministerul Justiției, Serviciul Comunicare și Relații Publice; 

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

  Luând în considerare prevederile Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 lit. (f^1), art. 10 alin. (1), (2), (3), (8) 

și (9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 5 lit. i), art. 89 alin. (1) și alin. (2), art. 90 alin. (1), 

art. 91, art. 92 alin. (1) și alin.(2) lit. c) , art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 129 alin. 

(1), alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (7) lit. n) și alin. (2) lit. e) coroborate cu 

cele ale alin. (9) lit. c), art. 132, art. 136 și art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) și h) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

      Art. 1 - (1) Se aprobă înființarea ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare”, 

cu denumirea prescurtată ,,ADI Gaze Naturale Sud-Vest”. 



 (2) Se aprobă asocierea orașului Tășnad cu unităţile administrativ-teritoriale: 

Căuaș, Săcășeni, Santău și Săuca în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare.     

       Art. 2 – Aderarea la asociație se va face individual şi va fi condiţionată de 

existenţa  unei hotărâri aprobată de consiliul local din fiecare unitate administrativ-

teritorială  asociată. 

       Art. 3 – Se aprobă Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare, 

conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 4 – Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Înființare 

Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare,  conform 

Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 5 – Se împuternicește primarul orașului Tășnad să semneze, în numele şi pe 

seama orașului Actul Constitutiv şi Statutul ADI Gaze Naturale Sud-Vest în forma 

prevăzută în prezenta hotărâre. 

       Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

orașului Tășnad . 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


