
         

         ROMÂNIA                                                                       MODEL 
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL 
…………………………………. 
                                                                                              
 

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 municipiului/orașului/comunei _____________, întrunit în data 
de___________, în ședință extraordinară, în prezența a ________________consilieri.  

 
Având în vedere : 
 
- Referatul de aprobare nr…….din…….. 
- Raportul nr. ____ întocmit de _________(numele, prenumele şi funcţia); 
- Hotărârea nr._______________ a Consiliului Local al municipiului/orașului/comunei nr. 
______________ 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. ______ din data de _______ 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 de specialitate nr……………întocmit de………….(numele, prenumele şi funcţia); 

 

În baza prevederilor: 

- 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 

- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 

                   

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…………reprezentant al Consiliului Local/Consiliului 

Județean ………..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. 
- Persoana nominalizată la art.5 din prezenta Hotărâre. 
- ................................. 
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        

_______________________           Aviz de legalitate 

          SECRETAR 

 
 
 
 
 
 
________(oraş)/comună la __________ (data) 
Nr.____________ 
 
 


