
      

        ROMÂNIA                                      NR.145 din 16.01.2023
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                 PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI

       NEGRILEȘTI  

 
HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

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 nr 146 din 16.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului 
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița-Năsăud

- Raportul nr. 147/16,01,2023 întocmit de viceptimarul comunei Negrilesti;
- Hotărârea  nr.17/2015  a  Consiliului  Local  al  comunei  Negrilesti  privind  asocierea  în  cadrul

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale
în județul Bistrița – Năsăud;

- 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 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 3 din 12.01.2023

privind necesitatea modificării și actualizării Statutului și a Actului Constitutiv al 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:

- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- Art. 16, alin. (3) lit. h), art.  34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației;
- Art. 10 alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată

-  Art. 91 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

                  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Actului adițional nr. 6 la Actul Constitutiv, în forma regăsită în Anexa nr. 1,
parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat, în forma regăsită în Anexa nr. 2, parte integrantă
din prezenta Hotărâre.



Art.3. Se aprobă Actului adițional nr. 7 la Statutul Asociației, în forma regăsită în Anexa nr. 3,
parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4.  Se aprobă Statutului  actualizat  al  Asociației,  în  forma regăsită  în Anexa nr.  4,  parte
integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.5. Se împuternicește domnul Costin Dumitru reprezentant al Consiliului Local Negrilesti în
Adunarea Generală a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
în sensul aprobării documentelor menţionate la art. 1-4 și să semneze în cadrul Adunării Generale a
Asociației, documentele aprobate la art. 1 – 4 din prezenta hotărâre.

Art.6.  Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  ____  voturi  „pentru”……….voturi
”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează ____________________. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
- Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  gestionarea  integrată  a  deșeurilor

municipale în județul Bistrița –Năsăud.
- Primarul comunei Negrilesti
-

            Primar,                                                                            Aviz de legalitate,
    Costin Dumitru                                                                        Secretar general,
                                                                                           Mureșan Dănuța-Domnica 



 ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
 Nr 146/16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere 

Conform art. 34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației: ”Statutul poate fi modificat doar
prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.”

La  acest  moment  există  două  motive  care  conduc  la  necesitatea  modificării  și  actualizării
Statutului Asociației și al Actului Constitutiv al Asociației, respectiv:
1.  Recomandări  ale  consultantului  EPMC Consulting  SRL  conform  Analizei  Instituționale  pentru
Proiectul  POIM  3.1.-  ”Recipiente  de  colectare  a  deșeurilor  pentru  Dezvoltarea  și  Modernizarea
Sistemului  de  Management  Integrat  al  Deșeurilor  din  Județul  Bistrița-Năsăud”,  solicitanții  eligibili
pentru acest Proiect fiind Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene.
2. Schimbarea unui reprezentant de drept în Adunarea Generală a Asociației;

- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- Art. 16, alin. (3) lit. h), art.  34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației;
- Art. 10 alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată

Având în vedere toate cele de mai sus, este necesară modificarea și actualizarea Statutului și a
Actului Constitutiv al Asociației.
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



 ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
 Nr 147/16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere 
Proiectul de hotarare nr 145/16,01,2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv
al Asociației  de Dezvoltare  Intercomunitară  pentru gestionarea  integrată  a  deșeurilor  municipale  în
județul Bistrița-Năsăud

- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- Art. 16, alin. (3) lit. h), art.  34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației;
- Art. 10 alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată

- Referatul de aprobare nr 146 din 16.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița-Năsăud

Propun adoptarea in forma prezentata a proiectului de hotarare privind aprobarea modificării
Statutului  și  a  Actului  constitutiv  al  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  gestionarea
integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Viceprimar,
Bugnar Daniel-Ioan


