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• ASOCIAJIA OE OEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DE~EURILOR 
MUNICIPALE TN JUOEJUL BISTRIJA-NASAUD 

Hotarare 
privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. oe,eurl Bistrita-Nasaud, 
conducerea evidentei contabile, intocmirea bilantulul contabil ,i a contului rezultatulul 

exercitiului la 31.12.2018 

Adunarea Generala a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea integratti 
a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud , 

Avind in vedere: 

- Raportului cenzorilor nr. 488 din 02.04.2019 privind gestiunea A.0.1. De~euri Bistri\a
Nasaud, conducerea eviden\ei contabile, intocmirea bilantului contabil 9i a contului 
rezultatului exercitiului la 31.12.2018 

- Decizia Consiliului Director nr. 10 din 17.04.2019 privind avizarea Raportului cenzorilor nr. 
488 din 02.04.2019 privind gestiunea A.0.1. De~euri Bistrita-Nasaud, conducerea eviden\ei 
cantabile, intocmirea bilan\ului contabil ~i a contului rezultatului exercitiului la 31.12.2018 

- OMEF nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor cantabile pentru persoanele juridice 

fara scop patrimonial. 

in baza prevederilor: 
- Art. 9 din Statutul actualizat al Asocia1iei, 
- Art. 16 alin. (3) lit. c) din Statutul actualizat al Asociatiei 
- Art. 20, alin. (1), lit. c) din Statutul actualizal al Asocia\iei 
- Art. 26, alin. (1 }, alin. (2), alin. (5}, lit. a), b), c) , din Statutul actualizat al Asociatiei, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. De9euri Bistri\a-Nasaud, 
conducerea evidentei cantabile, intocmirea bilantului contabil 9i a contului rezultatului exerci\iului la 
31.12.2018, ln forma prevazuta in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul Director, prin 
aparlul tehnic al Asociatiei. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica tuturor membrilor Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 1n judetul Bistrita-Nasaud, aparatului tehnic al 
Asocia\iei ~i comisiei de cenzori. 

Director executiv, 
Pavel Plai.an 
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,,--·Nr. 10 adoptata tn ~edinta din data de 17.04.2019 
cu un numar de 49 voturi ,,pentru". 0 voturi "impotriva", O "ab\lneri" din numarul total de 49 
membri prezenti, din care 49 membri cu drept de vot 




