
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 

COMUNAREBRA 
CONSlllUl lOCAl 

HOTARARE 
privind aprobarea modificarii Statutului ~i a Actului constitutiv al Asociaiiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in 
judeiu1 Bistriia-Nasaud 

Consiliul Local al Comunei Rebra intrunit in $edinta ordinara in prezenta a ........ consilieri 

Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului nr.88 din 13.01.2023; 
- Raportul nr.89 intocmit de Compartimentul Contabilitate ; 
- Hotararea nr.24/2005 a Consiliului local Rebra privind asocierea in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de$eurilor municipale in judetul Bistrita

Nasaud; 
- Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora$ele $i 
comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al 
de$eurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; 
- Adresa Consiliului Judetean nr. IVAa/579/10.01.2023; 
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
gestionarea integrata a de$eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 
- Nata de fundamentare a aparatului tehnic al A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud nr. 3 din 12.01.2023 
privind necesitatea madificarii $i actualizarii Statutului $i a Actului Constitutiv al Asaciatiei de 
Dezvaltare Intercamunitara pentru gestianarea integrata a de$eurilar municipale in judetul Bistrita 
Nasaud 
- Nata de fundamentare nr. 1 din 12.01.2023 a Asaciatiei de Dezvaltare Intercomunitara pentru 
gestianarea integrata a de$eurilar municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 
- Avizul de specialitate nr. 90 din 30.01.2023 al Camisiei Econamice de specialitate . 

in baza prevederilor: 

- Art. 16, alin. (3) lit. h), art. 34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociatiei; 
- Art. 10 alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata 
- Art. 91 alin. (2) din Ordananta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizianala in administratia publica 



ROMANIA 
IUDEfUl BISTRIT A-NAsAID 

COMUNAREBRA 
CONSlllUl lOCAl 

HOTARA$TE: 

Art.1. Se aproba Actului aditional nr. 6 la Actul Constitutiv, in forma regasita in Anexa nr. 
1, parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.2. Se aproba Actul Constitutiv actualizat, in forma regasita in Anexa nr. 2, parte 
integranta din prezenta Hotarare. 

Art.3. Se aproba Actu lui aditional nr. 7 la Statutul Asociatiei, in forma regasita in Anexa nr. 
3, parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.4. Se aproba Statutului actualizat al Asociatiei, in forma regasita in Anexa nr. 4, parte 
integranta din prezenta Hotarare. 

Art.5. Se imputernice$te domnul Danci Stefan reprezentant al Consiliului Local Rebra in 
Adunarea Generala a A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud sa voteze in cadrul Adunarii Generale a 
Asociatiei in sensul aprobarii documentelor mentionate la art. 1-4 $i sa semneze in cadrul Adunarii 
Generale a Asociatiei, documentele aprobate la art. 1 - 4 din prezenta hotarare. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud. 
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud. 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de$eurilor 

municipale in judetul Bistrita - Nasaud . 
Persoana nominalizata la art.5 din prezenta Hotarare. 

Art. 7. Prezenta hotarare a fost adoptata cu l_Q_ voturi ,,pentru " ...... ~-.. voturi 
'1mpotriva" ........ .. ~ ... .. "abtineri" din / o consilieri prezenti. 

PRE$ED NTE DE $EDINJA 
Mut Dc\niel 

31.01.2023 

Contrasemn az¥' 
SECRETAR E,HjRAL 

Calini 




