
1 ASOCIATfA DE DEZVOLTARE INTERCOMUHITARA PEHTRU GESTIONAREAINTEGRATAA DE~EURILOR 
MUNICIPALE IN JUDE JUL BISTRIT A-NASAUD 

. . . 

Hotarare 

privind actualizarea Planului anual al achizitiilor publice al Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor munlclpale in judetul Bistrita

Nasaud, pentru anul 2019 

Adunarea Generala a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea 
integrata a de~eurilor municipale in jude\ul Bistrita-Nasaud, 

Avand in vedere: 

Hotararea AGA nr. 163 din 12.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale a achizi\iilor 
publice a Asociatiei, respectiv a Planului anual al achizi\iilor publice pe anul 2019 
lnformarea nr. 44 din 07.10.2019 a aparatului tehnic al Asociatiei 

In baza prevederllor: 

- Legii nr. 98/2016 privind achizi\iile pubffce 
- Art. 11, alin. (3) - (5), Art. 12, alin 5 din H.G. 395/2016 
- Prevederile art. 16 alin. (3) lit. I) f,,i art. 20 lit. s) din Statutul actualizat al Asociatiei 

HOT .AR.A~TE: 

Art. 1. Se aproba actualizarea Planului anual al achizi\iilor publice al Asocia1iei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in jude\ul Bistrila-Nasaud, 
pentru anul 2019 in forma prevazuta la Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se mandateaza directorul executiv, domnul Pavel Plaian cu privire la semnarea 
contractelor de achizi\ie in conformitate cu Planul anual al achizi1iilor publice al Asociatiei pe anul 
2019. 

Art. 3. Cu ducerea la tndeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza pre~edintele Asociatiei 
prin aparatul tehnic al Asociatiei. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica tuturor membrilor Consiliului Director, directorului executiv 
al Asociatiei ~i aparatului tehnic al Asociatiei. 

Director executiv, 
Pavel Plaian I 

.. Pre~edinte, _____ _ 
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Nr. 15 adoptata in ~edinta din data de 09.10.2019 
cu un nu mar de 43 voturi ,,pentru", 0 voturl "tmpotriva", O "ab\lnerl" din 43 de membri 
prezentl, din care 43 membri cu drept de vot. 




