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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR 
MUNICIPALE iN JUDETUL BISTRITA-NASAUD ' 

Hotarare 
privind respingerea de catre Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
Gestionarea lntegrata a De!;leurilor Municipale in judetul Bistrita - Nasaud a 

plangerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. !;Ii 
aprobarea corelativa a raspunsului Asociafiei la plangerea prealabila formulata 

de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. 

Adunarea Generali:\ a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea 
integrata a de9eurilor municipale in Judetul Bistrita-Nasaud , 

Avand in vedere : 

- Plangerea prealabila formulata de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A impotriva 
delegatarului serviciului public de salubrizare, format din toate unita\ile administrativ
teritoriale din jude\ul Bistri\a - Nasaud, inregistrata la sediul AD.I. De9euri Bistri\a-
Nasaud sub nr. 153 din 08.02.2017 ·· 

- lnformarea AD.I. Deseuri Bistrita-Nasaud nr. 137 din 07.03.2017 

In baza prevederilor: 

- art. 16 alin. (3) lit. I) din din Statutul actualizat al Asocia\iei. 

- art.7 9i art. 2 alin. (1) din Legea 554/2004 a Contenciosului administrativ 

HOT AR As·r E: 
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Art.1. Se respinge plangerea prealabila formulata de catre S.C. Vitalia Servicii 
pentru Mediu S.A impotriva AD.I. De9euri Bistri\a - Nasaud, avand ca obiect "plata sumei 
de 18.421.249 lei cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul suferit din prestarea activita\ii 
de salubrizare pe teritoriul jude\ului Bistri\a - Nasaud, pierderi provocate din culpa AD.I. 
De9euri Bistri\a - Nasaud 9i a unita\ilor administrativ teritoriale componente in 
neexecutarea obliga\iilor contractuale". 

Art.2. Se aproba modelul de raspuns ce urmeaza a fi trimis catre S.C. Vitalia 
Servicii pentru Mediu S.A de catre AD.I. De9euri Bistri\a-Nasaud, in forma prevazuta in 
Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se mandateaza directorul executiv al Asocia\iei, domnul Pavel Plaian, in 
vederea semnarii, in numele 9i pe seama Asocia\iei, a raspunsului Asociafiei la 
Plangerea prealabila formulata de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A impotriva 
delegatarului serviciului public de salubrizare, format din toate unita\ile administrativ
teritoriale din jude\ul Bistri\a - Nasaud, inregistrata la sediul AD.I. De9eur! Bistri\a-Nasaud 
sub nr. 153 din 08.02.2017. 
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· Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul 
Director prin directorul executiv al Asociatiei. 

Art.5. Prezenta Hotarare se comunica tuturor mernbrilor A.G.A., Consiliului Director 
~i aparatului tehnic al Asocia\iei. 

I 

Nr. 125 adoptata in sedinta din data de 08.03.2016. ' , . 

Vizat juridic 
Nicoleta Petrar 

cu un numar de 48 voturi ,,pentru" , o voturi "impoti'iva", O "abtineri" din nr. total de 
50 membrii prezerili, din care 49 membri cu drept de vot, Con;iliul judetean 
neavand drept de vot 

I 
lntocrniUConsilier juridic/ Nechita Nicoleta j} 
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ANEXA la HotarArea A.G.A. nr. 125 din 08.03.2017 · 

· Nr ....... din ..... . 
' ; .. 

Catre, 

S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. 

Subscrisa, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU 
GESTIONAREA INTEGRATA A DE$EUR!LOR MUNICIPALE DIN JUDETUL BISTRITA
NASAUD, cu sediul 1n Bistri{a, str. Pacii nr. 2A, judet Bistri\a-Nasaud, avand cod fiscal 
24003861 , reprezentata prin Pavel Plaian Tn calitate de Director Executiv, 

. Va comunicam prin prezenta faptul ca plangerea dumneavoastra prealabila a fost 
prezentata membrilor Asociatiei 1n cadrul 9edintei Adunarii Generale a Asocia\iei din data 
de 08.03.2017. 

Tn urma discutiilor care au avut loc, plangerea dumneavoastra prealabila a fost 
respinsa, aceasta fiind atat tardiva cat ~i nefondata. 

Cu stima, 

Director Exe1~Jv.rciM&N.&z 
<,-:' ~\lRftO ~ Pavel Pia at.r«'=l . '4 .. ... 
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