
        ROMÂNIA                                      NR.117 din 16.01.2023
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                 PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI
       NEGRILEȘTI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea  Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul

Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru
realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de

10.04.2008

   Consiliul local al comunei Negrilești întrunit în ședință ordinară în data de........., în prezența a.......... 
consilieri locali din totalul de 11 în funcție și a delegatului sătesc ,ședința fiind publică;

         Având în vedere :
- Referatul de aprobare al Primarului nr. 118 din 16.01.2023;
- Raportul nr. ____ întocmit de ……………(numele, prenumele şi funcţia);
- Hotărârea nr 17/2005 a Consiliului local Negrilești privind asocierea în cadrul Asociației de

Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  gestionarea  integrată  a  deșeurilor  municipale  în
județul Bistrița-Năsăud;

-  Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și
comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat
al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008;

- Adresa Consiliului Județean nr. IVAa/579/10.01.2023;
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
-  Nota  de  fundamentare  nr.  1  din  12.01.2023  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
- avizul consultativ __________ al Comisiei I- Comisia juridică și administrație publică locală:
administrație  publică  locală,  juridică,  protecție  socială  și  apărarea  drepturilor  omului,
comunicare, integrare europeană și relații externe, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport,
turism;
 - avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism: buget,
finanțe,  servicii  publice,  comerț,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  comunei,
urbanism,  amenajarea  teritoriului,  monumente  istorice,  protecția  mediului,  agricultură,
investiții publice; 

În baza prevederilor:
-  Punctului  3.2.3-  Analiza  instituțională  din  Ghidul  Solicitantului  aferent  Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 3- Dezvoltareainfrastructurii
de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea
numărului  depozitelor  neconforme  și  creșterea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  a
deșeurilor în România, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2020,
modificat  și  completat  prin  Ordinul  Ministerului  Investițiilor  și  Proiectelor  Europene  nr.
2162/29.08.2022.
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- Art. 60, alin. (1),  A lit. d)  din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.
- Art. 8, alin. (1) și (3), lit. c) și lit. g); art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (3), din Legea nr. 
51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.
- Art. 5, alin. (1), și alin. (2), lit. g); art. 6 alin. (1) lit. b) și lit. g) și alin. (3) din Legea nr.
101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
În temeiul prevederilor: 
- art. 41 din Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița,
orașele  și  comunele  din  județul  Bistrița-Năsăud pentru  realizarea  proiectului  „Management
integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008;
- art. 92 alin. (1) și (2) lit. c) și lit. f); art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. (4), lit.
d) și lit. e), lit. g); alin. (9) lit. a) și c); art. 139, alin. (1) și alin. (3) lit. f) și lit. h); art. 196,
alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul
Bistrița-Năsăud,  municipiul  Bistrița,  orașele  și  comunele  din  județul  Bistrița-Năsăud  pentru
realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de
10.04.2008, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul Costin Dumitru în calitate de Primar/ reprezentant legal
al Consiliului Local Negriesti, să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat
între  Județul  Bistrița-Năsăud,  municipiul  Bistrița,  orașele  și  comunele  din  județul  Bistrița-
Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-
Năsăud”, la data de 10.04.2008, în conformitate cu Art. 1 din prezenta Hotărâre și să voteze în
cadrul Adunării Generale a ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, în sensul aprobării Actului adițional nr.
1 la Contractul de asociere, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- primarul comunei  Negrilești

Art.4.  Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  ____  voturi  „pentru”……….voturi
”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 
- Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
- Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  pentru  gestionarea  integrată  a  deșeurilor

municipale în județul Bistrița –Năsăud.
- Primarul comunei Negrilesti 

I   

            Primar,                                                                            Aviz de legalitate,
    Costin Dumitru                                                                        Secretar general,
                                                                                           Mureșan Dănuța-Domnica 
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   ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
   Primar 
Nr 118/16.01.2023

REFERAT DE APROBARE
Avand in vedere 

-  Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și
comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat
al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008;

- Adresa Consiliului Județean nr. IVAa/579/10.01.2023;
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
Prin  Programul  Operațional  Infrastructură  Mare  2014-2020  se  acordă  finanțări

nerambursabile  pentru  proiecte  de  investiții  și  pentru  pregătirea  proiectelor  în  domeniul
deșeurilor,  în  cadrul  Axei  prioritare  3  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condiții  de
managemanet  eficient  al  resurselor,  Obiectivului  Specific  (OS)  3.1  Reducerea  numărului
depozitelor  neconforme și  creșterea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  a  deșeurilor  în
România.

Astfel, județul Bistrița-Năsăud dorește să obțină finanțare pentru proiectul „Recipiente
de  colectare  a  deșeurilor  pentru  Dezvoltarea  și  Modernizarea  Sistemului  de  Management
Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, proiect de tip A, A2- „Proiecte noi integrate/
individuale în accord cu prevederile PNGD și  planurile județene de gestionare a deșeurilor
adoptate în anul  2020 și  care să fie  complementare, după caz,  investițiilor  deja realizate,
contribuind  astfel  la  sustenabilitatea  sistemelor  de  management  integrat  în  vederea
conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului”.

Potrivit Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, solicitanții eligibili în cadrul proiectelor
de tip A2 sunt Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene; în consecință,
în cazul proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, solicitantul este
ADI  Deșeuri  Bistrița-Năsăud,  prin  Consiliul  Județean  Bistrița-Năsăud,  acesta  urmând  să
implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în contractul de finanțare și în
conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

Dispun comunicarea  proiectului  de  hotărâre  de  către  secretarul  general  al  comunei
către  domnul  Bugnar  Daniel-Ioan  viceprimarul  comunei  Negrilesti    în  vederea  întocmirii
raportului de specialitate, și ulterior înaintarea acestuia comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local pentru avizarea acestuia .

Primar,
Costin Dumitru
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