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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARi\ PENTRU GESTIONAREA INTEGRAT i\ A DE~EURILOR 
MUNICIPALE IN JUDETUL BISTRITA-Nilsi\uo 

Hotarare 
Privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr. 2 la Contractul 
privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv 

activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale 
inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de 
Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 1277 din 

06.12.2018 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea 
( integrata a de?eurilor municipale 1n judetul Bistrita-Nasaud 

Avand in vedere : 

- Art. 17, alin (1), lit. c) ?i d) din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea 9i completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor 9i a de9eurilor de ambalaje 9i a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Art. 8, alin. (1), lit. dA1); art. 32, alin. (3); art. 44, alin. (4) ~i art. 50, alin. (3) din Legea 
51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice; 

- Art. 17, alin. (4); art. 20, alin. (1); art. 28, alin. (2) ?i (3); ?i art. III, alin. (2) din Legea 
101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 

- Art. 16, alin. (2) ?i art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari 9i 
concesiunile de servicii; 

( -Art. 49, alin. (3) din Hotararea nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari 9i concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari 9i concesiunile de servicii; 

- art. 5, alin (1)1 lit. a); art. 5, alin. (2), lit. a); art. 16, al in. ( 4), lit. a) ?i art. 17, alin. (1), lit. d) 
din Statutul actualizat al A.D.I De?euri Bistrita Nasaud; 

- Art. 6.1, lit. (c); art. 19.5 ?i art. 19.10 din Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018; 
- Hotararile Consiliilor Locale privind aprobarea conditiilor de 1'ncheiere a Actului aditional nr. 2 

la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv 
activitatea de colectare, transport, depozitare ?i transfer al de?eurilor municipale inclusiv 
de?euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al Centrelor 
de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 1277 din 06.12.2018 
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- Prevederile documentului uOrientari privind interpretarea §i ap/icarea prevederilor Legii 
concurenfei pe pietele serviciilor de salubrizare a localitaJi/01; respectiv recomandari pentru 
fmbunatafirea mediu/ui concurenJial pe aceste pieJe' emis de Consiliul Concurentei in anul 
2016. 

- Nota de fundamentare a aparatului tehnic al A.D.I. De$euri Bistrita-Nadaud nr. 52 din 
16.10.2019. 

In baza prevederilor: 

- art. 20, alin. (1), lit. o)din Statutul actualizat al A.D.I De;;euri Bistrita Nasaud 

HOTARA$TE: 

( ) Art.1. Se aproba conditiile de incheiere a Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune a 
serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare $i 

transfer al de~eurilor municipale inclusiv de;,euri periculoase din de$euri menajere $i 
managementul Statiilor de Transfer $i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud, 
conform Anexei, parte integranta din prezenta Hotarare, de catre A.DJ. De$euri Bistrita-Nasaud 
cu S.C. SUPERCOM S.A .. 

Art.2. Se aproba incredintarea mandatului special domnului Emil-Radu Moldovan in calitate de 
pre~edinte al A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud, in vederea semnarii, 1n numele ~i pe seama 
Asociatiei, a Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018. 

Art. 3. Prezenta Hotarare se comunica tuturor membrilor Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, 
Operatorului S.C. Supercom S.A. ~i aparatului tehnic al Asociatiei. 

Director executiv, 
' Pavel Plaian I 

Nr:-19adopta"' in !jedinta din data de 22.10.2019 
cu un numar de 51 voturi ,,pentru", 3 voturi "impotriva", 0 "abtineri" din 59 de 
membri prezenti, din care 54 membri cu drept de vot, 5 membri fara drept de vot. 




