
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 
 

       HOTĂRÂREA Nr.6 / 2022    

     ================================= 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 

încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din 
județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 

Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare întrunit în ședință 
ordinara din data de 11.02.2022, 

Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ;     

 Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.246/28.01.2022; 

  Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.247 / 

28.01.2022; 
  Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului 

nr.248/28.01.2022, 

 ținând seama de: 

- Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.25188 /07.12.2022 , 

înregistrată la Primaria comunei Valea Vinului cu nr.110/14.01.2022;   
- Declarația primarului comunei Valea Vinului nr.____ ,privind acceptul amplasării 

unei unități antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de 

orice sarcină, care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări 

formulate conform legislației din România și susținerea proiectului „Mitigating 

the negative effects of hail in Satu Mare county”, - Prevenirea situațiilor de 

risc create de căderi de grindină în județul Satu Mare, acronim SILVER;       
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea 

proiectului „Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin 

Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 

luând în considerare:  
- prevederile art. 85 alin. (1), art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu 

alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f),  art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
        HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă amplasarea și funcționarea Stațiilor automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, pe terenul aflat în domeniul public/privat al 

UAT Valea Vinului,identificat astfel: CF 100373 Valea Vinului. 
Art. 2  Se aprobă încheierea Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și 

cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare, respectiv UAT: Municipiul Satu Mare, Comuna 

Andrid, Comuna Apa, Orașul Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, 

Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, 

Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna Dorolţ, Comuna Gherţa 

Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, Orașul 
Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna 

Pir, Comuna Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, 



Comuna Socond, Comuna Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, 

Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor amplasa 

Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating 

the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se mandatează primarul comunei Valea Vinului dl.Cristea Radu, să semneze, 

în numele și pentru comuna Valea Vinului,Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 

 

 Art. 4  Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2019 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de 
UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a 
căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of 
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER. 

 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Valea 

Vinului. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Satu Mare,Institutiei 

Prefectului –Judetul Satu Mare,Primarului comunei Valea Vinului.  

 

      

        Valea Vinului,11.02.2022 
 

 

   Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  

 NEGREA GAVRIL STELIAN     Secretar general UAT  

          Oros  Alexandru  

    
           

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrative, 

 Nr.total al consilierilor in functie –11 
 Nr.total al consilierilor prezenti – 11       

 Nr.total al consilierilor absenti –0 

 Voturi pentru   _________   11 

 Voturi impotriva  _______ 0 

 Abtineri     _____________  0 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
      

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 
        

          = P R O I E C T = 

       HOTĂRÂREA Nr.6 / 2022    

    ================================= 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 
încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din 

județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 
Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare întrunit în ședință 

ordinara din data de 11.02.2022, 

Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ;     

 Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.246/28.01.2022; 

  Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.247/ 
28.01.2022; 

  Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului 

nr.248/28.01.2022, 

 ținând seama de: 

- Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare 
nr.25188/07.12.2022,înregistrată la Primaria comunei Valea Vinului cu 

nr.110/14.01.2022;   

- Declarația primarului comunei Valea Vinului nr. _____privind acceptul amplasării 

unei unități antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de 

orice sarcină, care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări 

formulate conform legislației din România și susținerea proiectului „Mitigating 
the negative effects of hail in Satu Mare county”, - Prevenirea situațiilor de 

risc create de căderi de grindină în județul Satu Mare, acronim SILVER;       

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea 
proiectului „Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin 
Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 

luând în considerare:  

- prevederile art. 85 alin. (1), art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu 

alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 139 alin. (1) din O.U.G.nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

       HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă amplasarea și funcționarea Stațiilor automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, pe terenul aflat în domeniul public/privat al 

UAT Valea Vinului,identificat astfel: CF 100373 Valea Vinului. 

Art. 2  Se aprobă încheierea Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și 

cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare, respectiv UAT: Municipiul Satu Mare, Comuna 

Andrid, Comuna Apa, Orașul Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, 

Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, 
Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna Dorolţ, Comuna Gherţa 

Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, Orașul 



Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna 

Pir, Comuna Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, 

Comuna Socond, Comuna Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, 

Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor amplasa 

Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating 
the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează primarul comunei Valea Vinului dl.Cristea Radu, să semneze, 

în numele și pentru comuna Valea Vinului,Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 

 
 Art. 4  Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2019 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de 
UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a 
căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of 
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER. 

 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Valea 

Vinului. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Satu Mare,Institutiei 

Prefectului –Judetul Satu Mare,Primarului comunei Valea Vinului.  

 
      

        Valea Vinului,28.01.2022 

 

 

    

 
 

 

 

 

   INITIATOR       AVIZEAZA DE LEGALITATE  
 PRIMAR – CRISTEA RADU     SECRETAR GENERAL  UAT  

        OROS  ALEXANDRU   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.246/28.01.2022 

 
 

 

      REFERAT DE APROBARE  

    =========================== 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 
încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din 

județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu 
Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

   Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.25188/07.12.2022,înregistrată la 
Primaria comunei Valea Vinului cu nr.110/14.01.2022;   

Declarația primarului comunei Valea Vinului nr. ___privind acceptul amplasării unei unități 

antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de orice sarcină, care nu 

face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din 

România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, - Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină în județul Satu 
Mare, acronim SILVER;       

Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea proiectului 
„Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a cheltuielilor legate de 
proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 

5/2018; 
      INIŢIEZ: 

Proiectul de privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare 

terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-

uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of 
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  
 

 
          

            

     Valea Vinului 28.01.2022  
   
 
 
 
      INIŢIATOR: 

     CRISTEA RADU – PRIMAR   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

COMPARTIMENT DE RESORT  

Nr.247/28.01.2022 
 

 

        RAPORT DE SPECIALITATE 

    =============================== 

aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a încheierii 
Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu 

Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) 

realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, 
cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 
           Avand in vedere : 

 Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.25188/07.12.2022,înregistrată la 

Primaria comunei Valea Vinului cu nr.110/14.01.2022;   

Declarația primarului comunei Valea Vinului nr. ___privind acceptul amplasării unei unități 

antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de orice sarcină, care nu 

face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din 
România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, - Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină în județul Satu 

Mare, acronim SILVER;       

Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea proiectului 
„Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a cheltuielilor legate de 
proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 

5/2018; 

 
             Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  de resort, propune 

Consiliului local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre  

   in cadrul  sedintei ordinare din data de 11 februarie 2022. 
 

   
          

  

      Valea Vinului,28.01.2022 
 

 

     SECRETAR  - OROS ALEXANDRU  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.248/28.01.2022 

 

 

              AVIZ         

     ==================                 
aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a încheierii 

Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu 

Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) 

realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, 
cod ROHU-102, acronim SILVER  

 
  
            

 Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 01.02.2022,analizand proiectul de hotarare privind  aprobarea amplasării și 

funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere 

între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora 
se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul 

proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, 
acronim SILVER  

,a constatat urmatoarele: 

Proiectul de hotarare  privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de 

generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 
40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of 
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

, a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;    

                   

    Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 
hotarare privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare 

terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-

uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of 
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 
,comisia permanenta,avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al 

comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.   

              

       

    Comisia permanenta:  
    Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 
    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

   Bran Vasile –Radu -membru; 
   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 
     Fernea Marius –Roger –membru; 
    
 

 

 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA                                                                                Anexa la  

JUDEŢUL SATU MARE                                 Hotărârea Consiliului local nr. 6 /11.02.2022 
COMUNA VALEA VINULUI 

 
ACORD  DE ASOCIERE 

nr. _______/______.2022 
 

 

Preambul  
 

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. 

(9) lit. c) și art. 173 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

         în baza prevederilor: 

1. Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. _______/_____2021 privind 
aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 

de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile 
automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating 
the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER; 

2. Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. ___/___ 2021 

3. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Andrid nr. ______/______2021 

4. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Apa nr. ______/________2021 

5. Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ardud nr. ______/_______2021 
6. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Batarci nr. ______/______2021 

7. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beltiug nr. ______/______2021 

8. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Berveni nr. ______/______2021 

9. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bârsău nr. ______/_______2021 

10. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Căuaș nr. ______/________2021 

11. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ciumești nr. ______/______2021 
12. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cehal nr. ______/________2021 

13. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Certeze nr. ______/_______2021 

14. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Craidorolț nr. ______/_____2021 

15. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu nr. ______/________2021 

16. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Doba nr. ______/_________2021 
17. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorolț nr. ______/________2021 

18. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gherța Mică nr. _____/____2021 

19. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Halmeu nr. ______/______  2021 

20. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Hodod nr. ______/______  _2021 

21. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Homoroade nr. ______/____2021 

22. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Lazuri nr. ______/________2021 
23. Hotărârii Consiliului Local al Orașului  Livada nr. ______/________2021 

24. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micula nr. ______/________2021 

25. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moftin nr. ______/________2021 

26. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orașu Nou nr. _____/______2021 

27. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Păulești nr. ______/________2021 

28. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pir nr. ______/____________2021 
29. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pișcolt nr. ______/_________2021 

30. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pomi nr. ______/__________2021 

31. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Săcășeni nr. ______/_______2021 

32. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Săuca nr. ______/__________2021 

33. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Supur nr. ______/__________2021 
34. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Socond nr. ______/________2021 

35. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Terebești nr. ______/_______2021 

36. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. ______/______2021 

37. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tîrșolț nr. ______/______2021 

38. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Urziceni nr. ______/_____2021 

39. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Valea Vinului nr. ___/____2021 
40. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vama nr. ______/________2021 

41. Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vetiș nr. ______/_________2021 



 

Art. 1 Părţile 

 

1. UAT Județul Satu Mare, cu sediul în muicipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, 

nr.1, cod poştal 440026, telefon/fax 0261-710651, 0261-716994, codul fiscal 
3897378, reprezentat prin Pataki Csaba – preşedinte al Consiliului Județean Satu 

Mare,  

2. UAT Municipiul Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, Pţa. 25 

Octombrie, nr. 1, Corp M, județul Satu Mare, cod poştal 440026, tel./fax 0261-

807500, 0261-710760, codul fiscal RO4038806, reprezentat prin Kereskényi 
Gábor, primar, 

3. UAT Comuna Andrid, cu sediul în comuna Andrid, str. Principala, nr. 508, județul 

Satu Mare, cod postal 447010, telefon/fax 0261-820409, 0261-820492, codul 

fiscal 3897076, reprezentată prin Papp Tiberiu, primar, 

4. UAT Comuna Apa, cu sediul în comuna Apa, nr. 132, județul Satu Mare, cod 

poştal 447015, telefon/fax 0261-843001, 0261-843366, 0261-843212, codul fiscal 
3897416                     ,reprezentată prin Trandafir Vasile Radu, primar, 

5.  UAT Orașul Ardud, cu sediul în Ardud, str. Nouă, nr. 1, județul Satu Mare, cod 

poştal 447020, telefon/fax 0261-767130, 0261-771016, codul fiscal 3897173, 

reprezentat prin Duma Ovidiu Marius, primar, 

 
6. UAT Comuna Batarci, cu sediul în Batarci, str. Pricipală, nr. 50, județul Satu 

Mare, cod poştal 447030, telefon/fax 0261-837024, 0261-837033, codul fiscal 

3897165, reprezentată prin Toma Vasile Adrian, primar,  

 

7. UAT Comuna Beltiug, cu sediul în Beltiug, str. Principală, nr. 357, județul Satu 

Mare, cod poştal 447040, telefon/fax 0261- 870045, 0261-870071, codul fiscal 

3896534, reprezentată prin Bartok-Gurzău Ioan, primar, 

 

8. UAT Comuna Berveni, cu sediul în Berveni, nr. 349, județul Satu Mare, cod poştal 

447050, telefon/fax 0261-872001, 0261-872131, codul fiscal 3897084, 
reprezentată prin Kiss Zoltan, primar, 

 

9. UAT Comuna Bârsău, cu sediul în loc. Bârsău de Sus, str. Deal, nr. 277, cod 

poștal 447037, județul Satu Mare, telefon/fax 0261-876004, 0261-876021, codul 

fiscal 3897289, reprezentată prin Ciurdaş Traian, primar,  
 

10. UAT Comuna Căuaș, cu sediul în comuna Căuaș, str. Principală, nr. 20, județul 

Satu Mare, cod poștal 447085, telefon/fax 0261-873416, codul fiscal 3896836, 

reprezentată prin Roka Marius Andrei, primar, 

 

11. UAT Comuna Ciumești, cu sediul în comuna Ciumești, str. Principală, nr. 341, 

județul Satu Mare, cod poștal 447262, telefon/fax 0261-821280, codul fiscal 

16350916,                        reprezentată prin Schwarczkopf Ioan, primar,  

 

12. UAT Comuna Cehal, cu sediul în comuna Cehăluț, str. Principală nr.168, județul 

Satu Mare, cod poștal 447096, telefon/fax 0261-822245, codul fiscal 3896810, 

reprezentată prin Jurchiș Gheorghe, primar,  

 
13.  UAT Comuna Certeze, cu sediul în comuna Certeze, str. Principală, nr. 285, 

județul Satu Mare, cod poștal 447100, telefon/fax 0261-858005, codul fiscal 

3963978, reprezentată prin Ciocan Petru, primar, 

 

14. UAT Comuna Craidorolț, cu sediul în comuna Craidorolț, str. Pricipală, nr. 106, 

județul Satu Mare, cod poștal 447105, telefon/fax 0261-876566, 0261-876567, 

codul fiscal 3897106, reprezentată prin Balog Daniel, primar,  

 



15. UAT Comuna Culciu, cu sediul în Culciu Mare, nr.234, județul Satu Mare, cod 

poștal 447119, tel/fax 0261-829510, 0261-829610, codul fiscal 3897041, 

reprezentată prin Kallos Zsolt Eduard, primar, 

 

16. UAT Comuna Doba, cu sediul în comuna Doba, str. Principală, nr. 56, județul 

Satu Mare, cod poștal 447125, tel/fax 0261-869115, 0261-869135, cod fiscal 

3963838, reprezentată prin Ghetina Mihai, primar,  

 

17. UAT Comuna Dorolţ, cu sediul în comuna Dorolţ, str. Principală nr. 83, județul 

Satu Mare, cod poștal 447130, tel/fax 0261-751238, 0261-751355, cod fiscal 

3963889,                        reprezentată prin Găman Mihai, primar, 

 

18. UAT Comuna Gherța Mică, cu sediul în comuna Gherța Mică, str. Principală, nr. 

234, județul Satu Mare, cod poștal 447140, telefon/fax 0261-838010, cod fiscal 

3896917, reprezentată prin Ciuta Ioan, primar, 

 

19. UAT Comuna Halmeu, cu sediul în comuna Halmeu, str. Eliberării, nr. 57, județul 

Satu Mare, cod poștal 447145, telefon/fax 0261-773673, codul fiscal 3897157, 

reprezentată prin Incze Ludovic, primar,  

 

20. UAT Comuna Hodod, cu sediul în comuna Hodod, str. Principală, nr. 172, județul 

Satu Mare, cod poștal 447155, telefon/fax 0261-829001, codul fiscal 3963714, 

reprezentată prin Balog Francisc, primar,  

                    

21. UAT Comuna Homoroade, cu sediul în Homorodu de Mijloc, nr. 285, județul Satu 

Mare, cod poștal 447163, telefon/fax 0261-870705, codul fiscal 3963781, 

reprezentată prin Ardelean Simion, primar, 

 

22. UAT Comuna Lazuri, cu sediul în comuna Lazuri, str. Principală, nr. 76, județul 

Satu Mare, cod poștal 447170, telefon/fax 0261-753210, codul fiscal 4074140, 

reprezentată prin Bereș Antal Elek, primar, 

 

23. UAT Orașul Livada, cu sediul în orașul Livada, str. Oaşului, nr. 4, județul Satu 

Mare, cod poștal 447180, telefon/fax 0261-840714, 0261-840362, codul fiscal 

3896852,                          reprezentată prin Piricsi Arthur, primar, 

 

24. UAT Comuna Micula, cu sediul în comuna Micula, str. Principală, nr. 293, județul 

Satu Mare, cod poștal 447195, telefon/fax 0261-828601, 0361-425002, codul 

fiscal 3897297,              reprezentată prin Doboș Ștefan, primar, 

 

25. UAT Comuna Moftin, cu sediul în comuna Moftin, str. Principală, nr. 219, județul 

Satu Mare, cod poștal 447207, telefon/fax 0261-875113, codul fiscal 3897092, 

reprezentată prin David Gheorghe, primar, 

 

26. UAT Comuna Orașu Nou, cu sediul în comuna Orașu Nou,  str. Seini, nr. 247/A, 

județul Satu Mare, cod poștal 447220, telefon/fax 0261-830001, codul fiscal 

3896844, reprezentată prin Mailat Gavril, primar,  

 

27. UAT Comuna Păulești, cu sediul în comuna Păulești, str. Principală, nr. 83, 

județul Satu Mare, cod poștal 447230, telefon/fax 0261-757306, codul fiscal 

3897025, reprezentată prin Bontea Zenoviu Stelian, primar,  
 

28. UAT Comuna Pir, cu sediul în comuna Pir, nr. 51, județul Satu Mare, cod poștal 

447245,  

telefon/fax 0261-821702, 0261-821718, codul fiscal 3897149, reprezentată prin 

Burlacu Ioan Florin, primar, 
  



29. UAT Comuna Pișcolt, cu sediul în comuna Pișcolt, str. Libertății, nr. 62, cod poștal 

447250, telefon/fax 0261-824800, codul fiscal 3896704, reprezentată prin Varga 

Cosmin Vasile, primar, 

 

30. UAT Comuna Pomi, cu sediul în comuna Pomi, str. Principală, nr. 110, cod poștal 

447255, telefon/fax  0261-871702, codul fiscal 3963820, reprezentată prin Krișan 

Cosmin Ionel, primar, 

 

31. UAT Comuna Săcășeni, cu sediul în comuna Săcășeni, str. Principală, nr.467, 

județul Satu Mare, cod poștal 447275, telefon/fax 0261-822608, 0261-822605, 

codul fiscal 3896720, reprezentată prin Șipoș Iozsef, primar, 

 

32. UAT Comuna Săuca, cu sediul în comuna Săuca, str. Principală, nr.36, județul 

Satu Mare, cod poștal 447280, telefon/fax 0261-822865, codul fiscal 3963919, 

reprezentată prin Marian Gheorghe, primar, 

 

33. UAT Comuna Supur, cu sediul în Supuru de Jos, str. Teilor nr. 14, județul Satu 

Mare, cod poștal 447300, telefon/fax 0261-823332, 0261-823442, codul fiscal 

3897114, reprezentată prin Crișan Sergiu Petrică, primar, 

 

34. UAT Comuna Socond, cu sediul în comuna Socond, str. Principală nr. 180, 

județul Satu Mare, cod poștal 447285, telefon/fax 0261-871402, cod fiscal 

3897459, reprezentată prin Cornea Mare Nicolae, primar, 

 

35. UAT Comuna Terebești, cu sediul în comuna Terebeşti, str. Principală, nr. 166, 

județul Satu Mare, cod poștal 447320, telefon/fax 0261-875850, cod fiscal 

3963803, reprezentată prin Avorniciți Mariana Nicoleta, primar, 

 

36. UAT Comuna Tiream, cu sediul în comuna Tiream, str. Principală, nr. 490, 

județul Satu Mare, cod poștal 447325, telefon/fax 0261-873718, cod fiscal 

3963641, reprezentată prin Tar Nicolae, primar, 

 

37. UAT Comuna Tîrșolț, cu sediul în comuna Tîrșolț, str. Principală, nr. 85, județul 

Satu Mare, cod poștal 447315, telefon/fax 0261-833820, cod fiscal 3896909, 

reprezentată prin Pop Grigore, primar, 

 

38. UAT Comuna Urziceni, cu sediul în comuna Urziceni, str. Principală, nr. 238, 

județul Satu Mare, cod poștal 447340, telefon/fax 0261-874215, cod fiscal 

3963676,reprezentată prin Schupler Tiberiu, primar, 
 

39. UAT Comuna Valea Vinului, cu sediul în comuna Valea Vinului, str. Principală, 

nr. 63, județul Satu Mare, cod poștal 447345, telefon/fax 0261-876870, cod fiscal 

3896950,reprezentată prin Cristea Radu, primar, 

 

40. UAT Comuna Vama, cu sediul în comuna Vama, str. Tineretului, nr. 803, județul 

Satu Mare, cod poștal 447350, telefon/fax 0261-857001, cod fiscal 3896895, 

reprezentată prin Corodan Vasile, primar, 

 

41. UAT Comuna Vetiș, cu sediul în comuna Vetiș, str. Principală, nr. 437, județul 

Satu Mare, cod poștal 447355, telefon/fax 0261-820702, cod fiscal 3896577, 

reprezentată prin Iuliu Ilyes, primar, 

 

au convenit încheierea prezentului acord de asociere, după cum urmează: 
 

 

Art. 2 Obiectul acordului 
Obiectul prezentului acord de asociere îl constituie colaborarea părţilor în ceea ce 

privește asigurarea suprafețelor de teren necesare amplasării și funcționării Stațiilor 



automate de generatoare terestre (SAGT) aferente Rețelei automatizate de generatoare 

terestre în scopul combaterii căderilor de grindină (în continuare: reţea), realizată în 

cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod 

ROHU-102, acronim SILVER, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi a 

responsabilităţilor ce le revin acestora. 
 

Art. 3 Durata acordului 

Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi 

produce efecte pe toată durata existenţei rețelei. 

 
Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor: 

(1) UAT Judeţul Satu Mare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să implementeze proiectul „Mitigating the negative 
effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER (în continuare: 

proiectul), în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 39833/05.04.2018 

încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria și UAT 
Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar lider; 

b) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să asigure amplasarea Stațiilor automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului, în cele 40 de UAT-uri din județul 

Satu Mare, conform proiectului tehnologic aferent Contractului nr. 522/31.08.2021, pe 

terenurile puse la dispoziție de către UAT-uri; 

c) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să asigure operarea și mentenanța SAGT-urilor ce 
formează reţeaua, cu respectarea legislației în vigoare, a Contractului de finanțare și a 

cerințelor Programului; 
d) UAT Judeţul Satu Mare are dreptul să obţină orice informaţii/documente deţinute de 

către UAT-uri, necesare în vederea amplasării SAGT-urilor și asigurării operării acestora, 

atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de funcţionare a reţelei; 

e) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să efectueze orice alte demersuri necesare realizării 
şi operării reţelei; 

f) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să desemneze și să comunice celorlalte părți în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii prezentului acord, persoana de 

contact din cadrul echipei de implementare a proiectului; 

g) UAT Judeţul Satu Mare are obligaţia de a nu aduce modificări pe parcelele puse la 
dispoziție de către UAT-uri, în afara intervenţiilor strict necesare amplasării SAGT-urilor şi 

accesului la acestea; 

h) UAT Judeţul Satu Mare are obligaţia de a dezafecta terenul pus la dispoziţie în cazul 

desfiinţării reţelei; 

i) UAT Judeţul Satu Mare are obligația să respecte prevederile prezentului acord de asociere. 

 
 

(2) UAT-urile au următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să asigure suprafața de teren necesară amplasării și funcționării SAGT-urilor, aflată în 

proprietatea publică/privată a UAT, teren liber de orice sarcină, care nu face obiectul 

niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din România; 
b) să asigure accesul facil, neîngrădit și nelimitat la SAGT și să nu întreprindă niciun 

demers de natură a leza folosinţa terenului pus la dispoziția proiectului potrivit prevederilor 

de la lit. a);  

c) să furnizeze UAT Judeţul Satu Mare orice informaţii/documente necesare în vederea 

amplasării SAGT precum și asigurării funcționării acestora, atât în perioada de 

implementare a proiectului cât și în perioada de funcţionare a reţelei; 
d) să sprijine, în măsura posibilităţilor şi competenţelor implementarea proiectului şi 

funcţionarea reţelei; 

e) să desemneze și să comunice UAT Județul Satu Mare în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data încheierii prezentului acord, o persoană responsabilă și să notifice în 

același termen dacă aceasta este înlocuită cu o altă persoană; 

f) să depună toate diligenţele necesare şi să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a 
da curs solicitărilor venite din partea UAT Județul Satu Mare, solicitări ce rezultă din natura 

prezentului acord de asociere; 



g) în cazul în care va constata orice situații/aspecte de natură să perturbe funcționarea 

normală a SAGT, va informa în cel mai scurt timp posibil UAT Județul Satu Mare; 

h) să informeze și să obțină anterior acceptul UAT Județul Satu Mare în cazul în care 

survine orice schimbare privind locația indicată sau vecinătățile acesteia; 

i) să respecte prevederile prezentului acord de asociere. 
 

Art. 5 Forţa majoră 

       (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

       (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

acord, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
       (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen 

de 5 zile de la apariţie, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vedere limitării consecinţelor. 

      (4) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 

30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului acord, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

Art. 6 Încetarea asocierii 

      (1) Prezentul acord încetează în următoarele situaţii: 

a) în cazul desfiinţării reţelei; 

b) prin acordul părţilor. 
 

Art. 7 Soluţionarea litigiilor 

       (1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea acordului. 

       (2) Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti competente. 

 

Art. 8 Limba care guvernează acordul 

        Limba care guvernează acordul este limba română. 
 

Art. 9 Comunicări 

      (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

       (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
 

Art. 10 Legea aplicabilă acordului 

        Acordul va fi interpretat conform legilor din România. 

Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia prin act adiţional. 

(2) Părţile au înţeles să încheie prezentul acord, în 42 de exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare UAT și două pentru Județul Satu Mare.  

 

Semnături: 

 

 Numele, prenumele şi 
funcţia      

reprezentantului legal al 

UAT 

Semnătura Data şi 
locul         

semnării 

1. Județul Satu 

Mare 

   

2. Municipiul 

Satu Mare 

   

3. Comuna 
Andrid 

   



4. Comuna Apa  

 

  

5. Orașul Ardud  
 

  

6. Comuna 

Batarci  

   

7. Comuna 

Beltiug 

   

8. Comuna 
Berveni 

   

9. Comuna 

Bârsău 

   

10. Comuna 

Căuaș 

 
 

  

11. Comuna 

Ciumești 

   

12. Comuna 

Cehal 

 
 

  

13. Comuna 
Certeze 

   

14. Comuna 

Craidorolț 

   

15. Comuna 

Culciu 

   

16. Comuna Doba  

 

  

17. Comuna 

Dorolţ 

   

18. Comuna 
Gherța Mică 

   

19. Comuna 

Halmeu 

   

20. Comuna 

Hodod 

   

21. Comuna 

Homoroade 

   

22. Comuna 

Lazuri 

   

23. Orașul Livada  

 

  

24. Comuna 

Micula 

   

25. Comuna 

Moftin 

   

26. Comuna 

Orașu Nou 

   

27. Comuna 

Păulești 

   

28. Comuna Pir  

 

  

29. Comuna 
Pișcolt 

   

30. Comuna Pomi    

31. Comuna 

Săcășeni 

   

32. Comuna 

Săuca 

   

33. Comuna    



Supur  

34. Comuna 

Socond 

   

35. Comuna 

Terebești 

   

36. Comuna 

Tiream 

   

37. Comuna 

Tîrșolț 

   

38. Comuna 
Urziceni 

   

39. Comuna 

Valea Vinului 

   

40. Comuna  

            Vama 

   

41. Comuna Vetiș    

                     

        

 
 

           Președinte de ședință                                  Secretar general UAT  

 Negrea Gavril Stelian      Oros Alexandru   

  

 

 
 


