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      PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud 

 

Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea 
integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud; 

 

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr.  51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localității; 
- Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice 

- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
- Decizia Consiliului Director nr….. propunerea de modificare și actualizare a Statutului 

Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 
municipale în județul Bistrița-Năsăud 

- Nota explicativă a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 31 din 
11.03.2021 privind necesitatea modificării și actualizării Statutului și a Actului 
Constitutiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 
deșeurilor municipale în județul Bistrița Năsăud 

- art. 34, alin. (1) din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud; 
 

În baza prevederilor: 

- Art. 16, alin. (3), lit. h) și din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud; 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud prin Actul adițional 
nr. 6, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, în urma 
modificărilor care au survenit prin Actul Adițional nr. 6, în forma prevăzută în Anexa 2 la 
prezenta Hotărâre. 
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul Director al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 
municipale în județul Bistrița-Năsăud, prin aparatul tehnic al Asociației. 

 
Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița- 
Năsăud. 

 

 

 PREȘEDINTE, 
Florin Grigore MOLDOVAN 

 
 
 
 

 
Vizat juridic, 

Nicoleta Petrar 

                                                                            
                             

 

 

 

 

 

 

Nr. ….. adoptată în ședința din data de  ……… 

cu un număr de ….. voturi „pentru”, …. voturi ”împotrivă”, ….. ”abțineri” din numărul 
total de ……. membri care și-au exprimat votul, din care …… membri cu drept de vot. 


