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         ROMÂNIA                                                                                          MODEL 

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI/COMUNEI 
…………………………………. 
 

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  
 
 

Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei…………întrunit în ședința 
ordinară/extraordinară în prezența a……..consilieri 

 
 Având în vedere : 
 
- Referatul de aprobare al Primarului nr. ________din __________; 

- Raportul nr. ____ întocmit de ……………(numele, prenumele şi funcţia); 

- Hotărârea nr…….din 2008 a Consiliului local………..privind asocierea în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița-Năsăud; 

- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea și 

încheierea Contractului ”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” către operatorul declarat câștigător al licitației 

publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018; 

-  Adresa nr. 773 din data de 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

- Nota de fundamentare nr. 8 din 06.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

- Avizul de specialitate nr. ________ al Comisiei__________(denumirea). 

 
 În baza prevederilor: 
 

-Art. 17, alin. (5) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. 

- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

-Art. 8, alin. (3), lit. d^2  și art. 10 alin. (5), din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată. 
-Art. 13 din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 
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- Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 
 
 
 În temeiul prevederilor:  
 
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n); 

- art. 139, alin. (1); 

- 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 încheierea 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, în forma prevăzută în Anexa, parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă încredințarea mandatului special domnului Florin Grigore Moldovan în 

calitate de președinte al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea semnării, în numele și pe 

seama Asociației, a Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 

06.12.2018. 

 

Art.3. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului _________(numele, 

prenumele) în calitate de ____________ să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe 

seama şi în numele oraşului/comunei__________, în conformitate cu cele prevăzute la Art. 1 

și Art. 2 din prezenta Hotărâre. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- primarul (oraşului)/comunei ________________, 

- persoana nominalizată la art. 3 din prezenta Hotărâre 

- …………………………………………………….. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

- Primarului orașului/comunei…….. 

- Persoanei nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre 

- ………………………………………………………. 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”……….voturi 

”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        

_______________________           Aviz de legalitate 

          SECRETAR 

 
________(oraş)/comună la __________ (data) 
Nr.____________ 
 
 
 
Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei/orașului ….. nr….din… 

 
 

 
 

ACT ADITIONAL 
nr. 6/ 2023 

la Contractul nr. 1277/ 06.12.2018 

 
 
............................................ 
 
 
 
 
 
   
    AUTORITATEA CONTRACTANTA,            OPERATOR, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară     S.C. SUPERCOM - S.A. 
         pentru gestionarea integrată a                                     
            deșeurilor municipale în                           PRESEDINTE – Administrator Unic, 
             judetul Bistrita-Nasaud                                         Dr. Ec. Ilie Ionel CIUCLEA 
 
                PREȘEDINTE,  
      Florin Grigore MOLDOVAN 
 
  -------------------------------------------                       ------------------------------------ 
 

 

    Director Executiv, 

       Cristian Marius NICULAE 

-------------------------------------------- 


