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HOTĂRÂRE 

privind respingerea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud 

 
 
            Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă ordinară  
în data de 31 .05.2021 .  

 Având în vedere : 

-referatul de aprobare   nr. 2352 / 26.03.2021 intocmit de primarul comunei Șieu  
Măgheruș; 
 -raportul de specialitate  nr.2353 /26.03.2021 intocmit de viceprimarul comunei Sieu Măgherus; 

-Avizul  nr.23  / 27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local  

Sieu Magherus; 

-Avizul  nr.10 /27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliul Local Sieu  

Magherus; 

-Avizul  nr. 10 /26.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului  Local  

Sieu Magherus; 

-Hotărârea nr.26 din 12.07.2007 a Consiliului local Sieu Magherus privind asocierea în  
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 
județul Bistrița – Năsăud; 

-Nota explicativa a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 31 din 11.03.2021  

privind necesitatea modificării și actualizării Statutului și a Actului Constitutiv a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița Năsăud. 
-Adresa A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 871 din 12.03.2021 înregistrata la sediul primăriei sub  

nr. 1905/12.03.2021. 
-prevederile art. 34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației; 
-prevederile art. 10 alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,  

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 91 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu  

modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,republicata privind transparenţa decizională în  

administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se respinge încheierea Actului adițional nr. 6 la Statutul Asociației, în forma  
regăsită în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 

Art.2. Se respinge încheierea Statutului actualizat al Asociației, în forma regăsită  
în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
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Art.3. Se respinge încheierea Actului adițional nr.5 la Actul Constitutiv, în forma  
regăsită în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
Art.4. Se respinge încheierea Actul Constitutiv actualizat, în forma regăsită în  

Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 
Art.5. Se împuternicește domnul Mititean Sorin Aurel reprezentant al comunei Șieu Măgheruș în  

Adunarea Generală a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud să voteze și să semneze în cadrul Adunării Generale 
a Asociației, documentele aprobate la art.1 – 4 din prezenta hotărâre. 

 
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- primarul comunei Șieu Măgheruș. 
 
Art.7. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,  voturi pentru 11 ,abţineri 1  , împotrivă 0  . 

  
 Art.8.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei d-na Dan Marinela 

Dalia cu: 

- Instituţiei Prefectului-JudeţulBistriţa-Năsăud  
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitarăpentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița-Năsăud. 
- Primarului comunei Șieu Magheruș.  
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