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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Nr. 8 din 07.03.2023 

ANUNȚ 

 În conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, aducem la cunoștință următoarele proiecte de Hotărâri  ce 

urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud: 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 6 la Contractul 
de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, 
depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din 
deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare 
din județul Bistrița-Năsăud; 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  
stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor 
municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul 
Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea 
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, 
forma consolidată; 

- Proiectul de Hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul 
Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în 
legislația aplicabilă în vigoare. 
 

Precizăm că aceste proiecte de Hotărâri, împreună cu anexele acestora, sunt afișate la 
sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud și publicate pe site-ul propriu al Asociației 
(www.adideseuribn.ro ) la rubrica TRANSPARENȚĂ fiind disponibile spre consultare 
publică, pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, timp în care persoanele interesate 
pot depune în scis propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectele de acte 
normative supuse dezbaterii publice.  
Persoanele sau organizațiile interesate vor transmite în scris propunerile la adresa de    

e-mail office@adideseuribn.ro .  
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