
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNsrLluL LOCAL PAULE$TI

HOTARAREA NR. 40 I 2O2O

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, acordul de uz si servitute pentru domeniul
public afectat de investitia Extindere Retea de Canalizare Menajerd pe str. Petru Rareg, Comuna

Pduleqti, judetul Satu Mare

Consiliul Local Piulegti, judelul Satu Mare, intrunit in gedinta ordinard din 03.07.2020, la

sediul Caminului Cultural din iocatitate-a Paulegti, av6nd in vedere dispoziliile art. 136 cu privire la

rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate, in baza dispozi{iilor arl'. 134

din cadrul O.U.G. nr.5712Q19 privind Codul Administrativ,
v6zind referatul de aprobare a primarului Comunei Piulegti nr.4669/15.06.2020, judelul Satu

Mare, raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr. 4666/15.06.2020 din cadrul aparatului de

specialitate al primarului Comunei Piulegti, judelul Satu Mare, procesul-verbal din 03.07.2020 a

comisiei de specialitate l, lipsi avizul cu caracter consultativ,
av6nd in vedere caietul de sarcini 9i devizul general depus de cdtre SC CONIS GROUP SRL 9i

Certificatul de Urbanism nr. 77 130.04.2020,
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273I2OOG privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, -,_ -,- r-L.. -
linind seama de prevederile art. 43 alin. 4 din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ultetioare, ,

in temeiul prevederilor art. 129 alin.2, alin'.4 lit d, art. 139 alin. 1 si alin. 3lit' g, art. 196 alin' 1 lit

a din cadrul o.u.G. nr.57l2O1g pnivind codulAdministrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTAnA$rE:

Art.1. Se aproba documentalia tehnico - economici pentru obiectivul Extinderea Retea de

canalizare Menajerd pe str. Petru Rareg Comuna PSulegtijudetul satu Mare.

Art.Z. Exercitarea dreptului de uz gi servitute lsupra imobilului - domeniul public, str' Petru

Rareg sat pdulegti Comuna paulesti, se reallzeazi cu titlu gratuit pe durata de existenti a instala$ilor.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAr] se incredin\eazd Primarul Comunei Pdulegti

si compartimentul urbanism.
Art.4. prezenta hotirare s;e intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se predd

primarului Comunei pdulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd Institutiei Prefectului

Judelului satu Mare, unul se anexeazd la dosarul gedinlei gi unul se va aduce la cunogtinti publici prin

grija secretarului general UAT Paulesti'

PREgEDINTE DE gEDINTA
cHENDERE$ Y{LIANAljllfr\--.xl I

Prezenta hotdrdre a fost adoptati'cu respectarea
din O.U.G. nr,5712019, modificati gi completata
Nr. total al consilrerilor in functie 15

Nr. total al consilierilor prezenli 15

Nr. total al consilierilor absenti 0

Voturr pentru 11

Voturi impotrivi 0

Abtineri 4

Piulegti 03.07.2020

Contrasem neazd pentru legal itate

Secretarul General al UAT Piulegti
Bernat Manuela Evat

(p-tu'ft'( lYtulLYkfr

int: 4 el



obiecsii con/brm art' 197 alin. 3 din oLlG nr. 57/201g la Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei pdulesti, nr.40/03.07.2g2,0

coMUNA PAULE$TI
JUDETUL SATU MARE
SECRETAR GENEML UAT PIIULESTI

oBtEcTil
cu privire la

Hotirdrea Gonsiliului Local pdulegti nr. 40 lOg.O7.2O2O

aprobarea indicatorilor tehnico - economici, acordul de uz si servilute pentru domeniul public afectat de
investitia Extindere Retea de Canalizare Menajeril pe str. Petru Rareg,

Comuna Piulegti, judetul Satu tVlare

Prin anexez la Hotdrdrea consiliului Local Pd,r1!Bg!!_ nr 40/2020 privind aBrobaree
A!, acordul de uz si seru entru domeniul public afectat de invest4iz

terd pe str. Satu Mare.
obiecliile motivate ale Secretarului General UAT Piulegti, nernii [4anuela EvaJu pilvire ta wlzarea Oe
legalitate a acestui act administrativ, in baza art. 140 alin. 3, ar1. 197 alin. 3, din cadrul O.U.G. nr.
5712019 privind CodulAdministrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

in fapt, gedin$a ordinard a Consiliului Local Pdulegti din data de 03.07.2020, a fost convocata in
baza Dispozitiei nr. 230126.06.2020 a Primarului comunei Pduler;ti, care nu a fost contrasemnatd del
secretarul general al UAT Piuleq;ti, conform obiecliilor motivate cu privire la legalitate.

Conform dreptului administrativ, nulitatea unui act juridic, inrplicit gi a actelor administrative, ester
considerati a fi o sanctiune care intervine in situaliile in care actul este afectat de unele vicii suLr
aspectul legalitilii. Cauzele nulittilii pot viza

- nelegalitatea actului administrativ, in sensul incdlcirii condiliilor de fond, formd gi procedur-r
previzute de lege pentru valabilil,atea sa, precum gi

- netemeinicia actului, adici aplicarea eronati a legii la situalia de fapt reglementati prin actul
administrativ.

Anularea actelor administrative poate fi dispusd in condiliile legii, de organele ierarhic superioarer
ale administraliei publice, de organele puterii legiuitoare gi de instarrlele judecitoregti,

l. in ceea ce privegte nelegalitatea actului administrativ,

Tot conform dreptului adnrinistrativ, condiliile de valabilitate rale unui act administrativ sunt,
- si fie emis de autoritatea competentd gi in limitele compebnlei sale,
- si fie emis in forma 9i cu respectarea procedurii previzute de lege,
- si fie conform cu Constitulia, legile gi actele normative in vigoare,
- si fie conform cu interesul public urmdrit de lege.

Ori, vdz6nd actul administrativ, conditia de forma gi procedurd - adicd sd fie emis in forma gi cu
respectarea procedurii prevdzutii de lege, a fost incdlcatd, deoarece, nu sunt respectate dispozitiile
OUG nr, 5712019 privind codul aclministrativ, cu modificarile si comprletarile ulterioare gi nici cele ale Legii
nr. 241200Q privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Obieclii conform art. 197 alin. 3 din OLIG nr. 57/201g la Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei pdulesti, nr.40/03.07.2020

:sunt respectate dispozitiile cu privire lq

- art. 134 alin, 5, desi es;te obligatoriu, documentul de convocare (conform ar1,.134 alin, 1 lit, a) rnu
cuprinde toate informatiile enurnerate,

- art' 135 alin. 1, proiec;tul ordinii de zi nu existd, nu a fost redactat de secretarul general gi rru
este anexd la documentul de convocare, la propunerea primarului,

- art' 135 alin.2, nu sunt indeplinite conditiile prevdzuter de art. 136 alin. 8, pentru proiecterle
inscrise de Primar pe ordinea cle zi, lipsind rapoartele compartimr-.ntelor de resort Si avizele consultatirre
ale comisiilor de specialitate,

- art. 135 alin. 4, proiectul ordinii de zi nu a fost adus nici la cunoEtinla locuitorilor comunei,

- art. 135 alin. 8, fdri jus;tificarea problemei urgente, suplinnentarea ordinii de zi s-a ficut pentru 5
proiecte care nu au fost predate secretarului general decAt ulterior gedinlei de consiliu local, respecliiv
acestea s-au predat prima data in format electronic, intregului aparat de specialitate al primarului, printre
care gi secretarului general, in data de 03.07.2020, dupi gedinla consiliului local, in afara intervalului <Je
prezenti in institutie a personalului din Primirie, aprobat de Primar pentru aceazi, si ulterior s-au predat
secretarului, in format letric, in rlata de 06.07.2020, prin adresa nr. 5310103.07.2020.

ln gedinla consiliului local proiectele suplimentate pe ordinea de zi au fost predate de catre
initiatorul lor, direct presedintelui de sedinta, care, chiar daca secretarul general i-a adus la cunostinta
dispozitiile legale incilcate, a supus spre aprobarea consiliului ilocal suplimentarea ordinei de zi, fdrF
justificarea naturii urgenlei, dupd care le-a supus spre votul consilierilor locali, fdrd prezentarela
conlinutului documentatiilor aferente, iar apoi dupi gedinld a restituit proiectele de hotdrAri iniliatorului
lor.

- art. 136 alin. 3, proieotele de hotit6ri nu au fostinregistrate, avizate de legalitate gi transmis,e,
de cdtre secretarul general, conrpartimentelor de resort gi comisiilor de specialitate.

Proiectele de hotirdri rer?U insolite de acte intitulate rapoartel de specialitate, de la diferite
compartimente din subordinea Primarului, dar care au fost emise anterior proiectului de hotirire gi
referatului de aprobare la care ficeu trimitere, drept urmare nu se pot constituii ca rapoarte cle
specialitate cum prevede art. '136 alin. 3 lit. a, deoarece nu pot analiza acte care au fost aprobate /
semnate / inregistrate ulterior intocmirii lor.

S-au incilcat 9i dispoziliile art. 136 alin.4, deoarece nominalizarea compartimentelor de resort
nu s-a fdcut cu secretarul genenal, nu s-a respectat ordinea cronologicd a actelor, indeplininea condiliilrrr
de la art. 136 alin. 3.

- art, 136 alin.4, nici nominalizarea compartimentelor de resort, dar nici a comisiilor cle
specialitate, nu s-a ficut conform legii, de citre Primar impreuni cu secretarul general, mai mult, toate
proiectele de hotiriri, at6t cele initial comunicate cit gi cele suplimentate, au fost supuse deodatii,
exclusiv de cdtre Primar, dezbaterii unei singure comisii de specialitate, Comisia | - agiculturd, activitiili
economico-financiare, amenaja,rea teritoriului gi urbanism, buget finan[e gi administrarea domeniul,u,i
public Ai privat al comunei, in condiliile in care, dupi obiectul lor, unele proiecte de hotdrAri ar fi trebuit
sd fie dezbdtute de / 9i de Comisia lll - juridicd gi de disciplind, prc>teclia mediului, turism, servicii
publice, respectarea drepturilor gi libertdliilor cetd[enilor precum gi activitatea de comer{ gi de liberd
iniliativd, mai ales in conditiile irn care nu s-a respectat principiul leqalititii cu privire la nici un proiect d@

pe ordinea de zi a acestei gedinte, nici un proiect nu a fost supus contrasemndrii pentru legalitate
secretarului general, dar nici analizei de legalitate din partea compartimentului de resort din aparatul
Primarului, (postul de consilier juridic fiind vacant, Primarul avAnd contractate servicii juridice printr-o
societate civilS de avocali) gi nic;i comisiei de specialitate care ar avea obiectul de activitate luridic.

- art. 136 alin. 5, nu s-a comunicat data de depunere a rapoartelor gi avizelor,
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Obieclii conform art. 197 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 la Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Pdulegti, nr. 10/03.07.202'0

- aft. 136 alin.6, deoarece nu exista emis un aviz cu privire la adoptarea sau respingerea
proiectului de hotir6re, mai mult nu s-au putut indeplinii nici dispozitiile art. 136 alin.7, secretarului
general fiindui comunicat in data de 03.07.2020 ora 8,55, doar un proces-verbal al sedintei comisiei de
specialitate l, de cStre pregedintele comisiei de specialitate consilit.'r Simonca Teodor, incheiat tot in data
de 03.07.2020, cu incSlcarea art.141alin. 6.

Conform Legii nr. 24/20A0 privind normele de tehnlca leq,islativa, nu sunt res te dispozitiltlg
cu privire la

- art. 8, care prevede cii prin modul de exprimare actul trebuie sa asigure dispozitiilor sale un
caracter obligatoriu, iar textul trebuie sa fie formulat clar, fluent r;i inteligibil, fara dificultatl sintactice si

pasaje obscure sau echivoce, iar forma si estetica exprimarii nu trebuie sa prejudicieze stilul juridiro,

precizia si claritatea dispozitiilor,
Ori, acesti hotirire, in forma adoptati, nu este clari. Corrform art. 1 se aprobi o documerltatle

tehnico-economica neindividualizala, fdra a se constitui anexd, pentru o stradd Petru Rareq pentru care

nu se face dovada proprietdlii, aceastd stradd fiind la limita dintre Ul\T Piulegti si UA1- Satu Marr-,

pozilionatd in aga mdsuri incit afecteazd ambele UATuri.

- art. 30, care prevede faptul cd referatul de aprobare este un instrument de prezentare 9i

motivare ale noilor reglementiri propuse, ori, referatul de aprobare nr. 4669115.06.2020, a fost intocrnit
ulterior actului intitulit raport ,Ce specialitate, nr. 4666115.06.2020, al compartimentului urbanism si

niciunul dintre aceste documente de motivare nu fac referire la indicatorii tehnico-economici asuprfl

cirora se solicitd aprobarea.
Mai mult, proiectul de hotdrire a fost intocmit in data de 25.06.2020, desi atat referatul cle

aprobare cit si actul intitulat raport de specialitate, care fac trimitere la el, au fost intocmite 1in

15 06.2020.

Desi, cu privire la organizarea 9i desfigurarea gedinlelor consiliului local Primarul a adopte(,

conform Ordinului nr.600/2O.bzt.2019 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatii

publice, Procedura Operalionala Editia 1, Revizia 2, din data de 25.06.2020, comunicratd 9i tuturrcr

membriilor consiliului iocal, in oare sunt precizate conform legii toate aspectele cu privire la legalitatela

convocdrii gi desfdluririi gedinlelor de consiliu local, acesti proceduri a fost incSlcatd 9i de insugi

pregedintele comisiei de monitorizare, respectiv conducitorul entititii gi la adoptarea actelor

administrative din aceastd gedin!5 nu au fost respectate aspectele obligatorii de formi 9i proceduri'

ll. in ceea ce privegte netemeinicia actului administrativ,

Conform dreptului aclministrativ, procedura administrativi presupune emiterea actel'or

administrative cu respectarea unor forme procedurale,

a. anterioare - avizul r(facultativ, consultativ qi conform), acordul (prealabil, concomitent sap

posterior), propuneri, rapoarte, etc.,

b. concomitente - cvorum, majoritate, motivarea gi semnarea sau contrasemnarea

c. posterioare - comunicarea, publicarea, aprobarea 9i confirmarea.

On, 11 aceasta etapa a emiterii asctului administrativ sunt incilcate atdt former proceduralE

anterioara c6t gi cea concomitentd.
Autoritatea emitentd nu poate adopta actul administrativ decAt in urma unei propuneri, adici a

unei motivdri a iniliatorului proiectului, fundamentati prin documente justificative 9i trimite,re la cadrulltli

legal care reglementeazd obiectul actului propus.- 
Astfel, de la baza moti'virii acestui act administrativ, lipsegte dovada proprietitii UAT Paulesti

asupra strizii petru Rareg, a carei situatie geografica nici nu este specificata in documentatie in t:e

localitate ar fi, facand trimitere <ioar la Comuni Paulesti, comuna care are in component ei 6 sate'
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Obiecliiconformart. I97alin.3dinAIUGnr.57/20l9laHotdrdreaConsiliuluiLocalalComuneiPduleSti, nr.40/03.07.20'lA

Mai mult, strada afldndu-se la limita cu UAT Satu Mare, are o pozitionare incertti, la fel ca gi

indicatorii tehnico-economici c€rre se supun aprobdrii, sunt tot incerti, deoarece conform paginii 16 a
proiectului 42612Q20, (atasat proiectului de hotarare dar desprel care nu se face nici o mentiune rin

acesta), total valoare extindere retea de canalizare pe str. Petru lRareg ar fi 63.943,301 lei fara TVA, iirr
conform paginii 23, devizului general al obiectivului de investilii ar fi in total de 72.1475 lei fana TVr\,
astfel incOt niciuna dintre sumrele de la pagina 16 din centrali;zatorul cu preturi al inverstitiei, nu sie

regasesc in devizul general de la pagina 23 si acestea nu corespund.
Proiectul nr.42612020 prrezinta initial 15 file, numerotate,Ce la 1_15 pagini, dintr-un total de 15

pagini, ca apoi sa continue cu pagina 16, aparent dintr-un total dr-.23 pagini, lipsind de la rdocumentatie
primele 16 file, de la 1_23 pAni la 15_23, asa cum apare in paginatia documentului.

Conform art. 41 din Lregea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cheltuielile pentru
investitii publice si alte cheltuieili de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind in proiectele
de buget, in baza programuluii de investitii publice al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, iar in
programul de investitii publice pot fi cuprinse numai acele obiective de investitii pentru care sunt
asigurate integral surse de fiinantare, ori din aceasta documentatie nu numai ca nu reies indicatorii
economici aprobati, dar nici care este sursa lor de finantare si daca ar avea aceasta acoperir,e,
respective cu certitudine, aceasta investitie nu este previzuta in programul annual de investitii publice

aporbat de Consiliul Local Paulesti pentru anul2020.
Totodatd trebuie linut cont gi de faptul ci, in anul 2009, in vederea aplicdrii cerintelor specifice cut

privire la legislatia serviciilor prublice de interes local din sectorul apa gi apd uzatd, prin Hotir0rera
Cansiliului Local Pdulegti nr.26,121.07.2009, se aprobi incheierea contractului de delegare de servicii nrr.

12313119.11.2009 prin care ser transmite dreptul exclusiv al Comunei Piulegti de a furniza serviciile
publice locale de alimentare cu apd gi de canalizare cdtre APASERV Satu Mare SA, prin Asociatia cl@

Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii in Sectorul deApd gi Apa Uzatd din Judelul Satu Mare, AD)|,

infiinlat la nivelul Judelului Satu Mare, a cirui membru este gi Comuna Piulegti.
Astfel, delegarea gestiunii acestui serviciu fiind facuta conform legii, prin ADI apa si canal, 'in

regim propriu, fara specificarea sursei de finantare,fara includerea lui in programul anual rje investitii si

achizitii publice, acest obiectiv cle investitii este ilegal aprobat.
Mai mult, acordarea e>rclusivi a dreptului de uz si servitute pentru reteaua de canalizare s-a

facut tot in baza acestui contract catre APASERV SA Satu Mare, legea speciala nr. 12312012

reglementeazd acordarea deptului de uz si servitute doar pentru servicii publice din domeniul energiei

electrice si a gazelor, iar conform art. 752 din Codului Civil, drelptul de uz odatd acordat reglementat
printr-un act care produce efecte juridice, nu poate fi cedat mai departe catre alti utilizatori.

Sunt incdlcate dispozitiile H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectellor del investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si conrpletarile ulterioare, nu se respecta continutul cadru al documentatiilor
tehnico - economice, nu s-a prtlzentat nota conceptualar conform art. 3.

in drept,
- O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ
- Legea nr. 24l2O0O privrnd normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locerle, cu modificarile si completarile ulterioare,..
- Legea nr. 12312012 privind Legea energiei electrice si a gazelor natural, cu modificarile si

completarile ulterioare,
- H.G. nr. gQ712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilortehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Contractului de delegarei de servicii nr. 123131151.11.2009

Secretar General UAT Piulegti
BERNAT Manuela Eva
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