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Expunere de motive 

la proiectul de hot ărâre privind modificare si complectarea Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Cîmpia Transilvana” 

 
 

 Tratatul de Aderare a României la Comunitatea Europeană, la capitolul 22 –Mediu – cuprinde o 

serie de angajamente ferme ce implică investiţii mari în sectorul de mediu  dar şi îmbunătăţirea sistemului 

instituţional prin crearea  operatorilor regionali şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice. 

 Acestea sunt şi premise pentru accesarea de fonduri prin programele Uniunii Europene din cadrul 

politicii de coeziune. 

 O altă condiţie pentru accesarea programelor de finanţare este realizarea cadrului contractual 

necesar între A.D.I. şi operatorul regional, care să permită atât administrarea, funcţionarea şi exploatarea 

sistemelor de salubrizare la standardele cerute cât şi realizarea unui program investiţional  fără 

precedent. 

 Conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice şi HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii 

serviciilor comunitare de utilitati publice, autorităţile au competenţa exclusivă de a hotărî cu privire la  

modalitatea de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu privire la administrarea 

domeniului public aferent serviciilor. Aceste competenţe pot fi exercitate şi prin  intermediul  asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară, pe bază de mandat. 

 Potrivit art.30, alin (7,8) şi art.31 din Legea nr.51/2006, contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct operatorului regional de către Asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice dacă acţionarii operatorului regional 

sunt toţi membri ai ADI. 

 Având în vedere aceste prevederi legale precum si cele incidente se impune modificarea 

statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Cîmpia Transilvana”, se impune înfiintarea , 

organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul serviciului de salubrizare din cadru 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Cîmpia Transilvana”, şi se impune acordarea unui mandat  

special domnului primar al com. Ceuasu de Cîmpie pentru reprezentarea Unitatii Administrativ Teritoriale 

Ceuasu de Cîmpie în cadru sedintei Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Cîmpia Transilvana”. 

 După aprobarea de către toate consiliile a modificarilor impuse, acestea se vor supune aprobării 

Adunării Generale a Asociaţiei, ca autoritate delegată şi se va semna de preşedintele asociaţiei. 

 Faţă de cele de mai sus, propun Consiliului local Ceuasu de Cîmpie, aprobarea celor trei hotararii, 

conform proiectelor de hotărâre alăturate. 

 

          Primar,                    

         Szabo Jozsef Levente                                        

 


