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         ROMÂNIA                                                                                          MODEL 

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

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea  Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între 

Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul 
Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în 

județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 
 

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; 

-  Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și 

comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al 

deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008; 

- Adresa Consiliului Județean nr. IVAa/579/10.01.2023; 

- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

- Nota de fundamentare nr. 1 din 12.01.2023 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: 
- Punctului 3.2.3- Analiza instituțională din Ghidul Solicitantului aferent Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 3- Dezvoltareainfrastructurii 

de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea 

numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deșeurilor în România, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2020, 

modificat și completat prin Ordinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 

2162/29.08.2022. 

- Art. 60, alin. (1),  A lit. d)  din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. 

- Art. 8, alin. (1) și (3), lit. c) și lit. g); art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (3), din Legea nr. 
51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată. 
- Art. 5, alin. (1), și alin. (2), lit. g); art. 6 alin. (1) lit. b) și lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 

101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 
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- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 

 
În temeiul prevederilor:  
- art. 41 din Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, 
orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management 
integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008; 
- art. 92 alin. (1) și (2) lit. c) și lit. f); art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. (4), lit. d) 
și lit. e), lit. g); alin. (9) lit. a) și c); art. 139, alin. (1) și alin. (3) lit. f) și lit. h); 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 Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul 

Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru 

realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 

10.04.2008, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art.2. Se împuternicește domnul…………în calitate de Primar/ reprezentant legal al 
Consiliului Local ……….., să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat 
între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-
Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-
Năsăud”, la data de 10.04.2008, în conformitate cu Art. 1 din prezenta Hotărâre și să voteze în 
cadrul Adunării Generale a ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, în sensul aprobării Actului adițional nr. 
1 la Contractul de asociere, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 
 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- primarul municipiului/oraşului/comunei ________________ 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

- Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 

- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

- Persoanei nominalizată la Art.2 din prezenta Hotărâre 

- ………………………………………………………. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”……….voturi 

”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        
_______________________           Aviz de legalitate 

          SECRETAR 
________(oraş)/comună la __________ (data) 
Nr.____________ 
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ACT ADITIONAL 
nr. 1 / 2023 

 
Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, 

orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului 
„Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 

10.04.2008 
 
............................................ 
 
 
 
 


