Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr……

Act adițional nr. 6
la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul BistriţaNăsăud
-

-

Prezentul Act Adițional a fost adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr._____ din
……...2020 a “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița–Năsăud” ca urmare a modificării anumitor
reprezentanți ai membrilor Asociației în adunarea generală având în vedere
desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.
Prin prezentul Act adițional se stabilește și se descrie modul de desfășurare adunării
generale a Asociației de la distanță.
De asemenea se mai aduc modificări Statutului actualizat, conform dispozițiilor OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
Astfel, prezentul Act adițional cuprinde următoarele modificări și completări:

Art. 1 Preambulul Statutului actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006
privind serviciile de deşeuri, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, OG
855/2008, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru
Serviciul de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale „Asociaţia de
dezvoltare intercomun itară pentru gestionarea integrată a d eşeurilor municipale în
judeţul B istriţa-Năsăud ” (denumită în continuare “Asociaţia”), persoană juridică de drept
privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute în prezentul statut.”
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Art. 2 Punctul I. Asociații se modifică și va avea următorul conținut:
”I . Asociații:

1. Judeţul B istriţa-Năsă ud, prin Consiliul Judeţean B istriţa-Năsăud, cu sediul în
Bistriţa, strada Piaţa Petru Rareş nr. 1, județul Bistriţa-Năsăud, cod 420080, reprezentat de
drept de Emil-Radu Moldovan, în calitate de președinte al Consiliului Județean, prin
delegat Grigore Florin Moldovan, administratorul public al Județului Bistrița-Năsăud.
2. M unicipiu l B istriţa, prin Consiliul Local B istriţa, cu sediul în Bistriţa, strada Piaţa
Centrală nr. 6, județul Bistriţa-Năsăud, cod 420040, reprezentat de drept de Ioan Turc, în
calitate de primar, prin delegat Hangan Sorin, Viceprimar 1 al Municipiului Bistrița.
3. Oraşul B eclean , prin Consiliul Local B eclean , cu sediul în Beclean, str. Aleea
Ghiocelului nr.6, județul Bistriţa-Năsăud, cod 425100, reprezentat de drept de Nicolae
Moldovan, în calitate de primar, prin delegat Diugan Ovidiu Caius.
4. Oraşul Năsă ud, p rin Consiliul Local Năsăud, cu sediul în Năsăud, str. Piata Unirii
nr.15, județul Bistriţa-Năsăud, cod 425200, reprezentat de drept Vlașin Dorin-Nicolae, în
calitate de primar, prin delegat Bodea Marius, viceprimar al orașului Năsăud.
5. Oraşul Sângeorz-B ăi, prin Consiliu l Local Sânge orz-B ăi, cu sediul în Sângeorz-Băi,
str. Izvoarelor nr. 2, județul Bistriţa-Nasaud, cod 425300, reprezentat de drept de Ogâgău
Traian, în calitate de primar.
6. Comuna B istriţa-B â rgăului, p rin Consiliul L ocal B istriţa-B â rgăului, cu sediul în
comuna Bistriţa-Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427005, reprezentată de drept de
Laba Vasile, în calitate de primar, prin delegat Nimigean Ioan, viceprimar al comunei
Bistriţa-Bârgăului.
7. Comuna B raniştea, p rin Consiliul L ocal B ra niştea, cu sediul în comuna Braniştea,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de drept de Martonos Tamas, în calitate
de primar, prin delegat Săsărman Cornel-Vasile, viceprimar al comunei Braniștea.
8. Comuna B udacu de J os, prin Consiliul L ocal B uda cu de Jos, cu sediul în comuna
Budacu de Jos, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de drept de Simionca
Florin-Sandu, în calitate de primar.
9. Comuna B udeşti, prin Consiliul L ocal B udeşti, cu sediul în comuna Budeşti, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de drept de Codrea Vasile, în calitate de primar.
10. Comuna Căianu M ic, p rin Consiliul L ocal Căianu M ic, cu sediul în comuna Căianu
Mic, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de drept de Ştir Dumitru-Paul, în
calitate de primar.
11. Comuna Chiu za, prin Con siliul L ocal Chiu za, cu sediul în comuna Chiuza, Jud. BistriţaNăsăud, cod 427060, reprezentată de drept de Bradea Grigore, în calitate de primar.
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12. Comuna Chiochiş, p rin Consiliul Local Ch iochiş, cu sediul în comuna Chiochiş, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de drept de Silaşi Vasile Adrian, în calitate de
primar.
13. Comuna Ciceu -Giu rgeşti, prin Consiliul L ocal Ciceu-Giu rgeşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Giurgeşti, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 , reprezentată de drept de Iuga Vasile,
în calitate de primar.
14. Comuna Cice u-M ihăieşti, prin Consiliul L ocal Ciceu-M ihăieşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Mihăieşti, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427218, reprezentată de drept de Mureșan
Valentin, în calitate de primar.
15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate, cu sediul în comuna Cetate, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427035, reprezentată de drept de Tarniță Dumitru-Lucian, în calitate
de primar.
16. Comuna Coşbuc, p rin Con siliul Local Coşbu c, cu sediul în comuna Coşbuc, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427070, reprezentată de drept de Pavelea Ioan, în calitate de primar.
17. Comuna Du mitra, prin Consiliul Local D umit ra, cu sediul în comuna Dumitra, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de drept de Bălăjan Gheorghe, în calitate de
primar.
18. Comuna D umit riţa, prin Consiliul L ocal D u mitriţa, cu sediul în comuna Dumitriţa,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427037, reprezentată de drept de Uchrenciuc Ilie Vasile, în
calitate de primar.
19. Comuna Feldru , prin Consiliul Local Feld ru, cu sediul în comuna Feldru, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427080, reprezentată de drept de Ţiolan Grigore, în calitate de primar,
prin delegat Neamți Daniel, viceprimar al comunei Feldru.
20. Comuna Galaţii B ist riţei, prin Consiliul L ocal Galaţii B ist riţei, cu sediul în comuna
Galaţii Bistriţei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de drept de Vermeșan
Vasile Mihai, în calitate de primar.
21. Comuna I lva M ică , prin Consiliul Local I lva M ică, cu sediul în comuna Ilva Mică,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de drept de Horea Aurel, în calitate de
primar.
22. Comuna I lva M are, prin Consiliul Local I lva M are, cu sediul în comuna Ilva Mare,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427090, reprezentată de drept de Cicșa Stelian Octavian, în
calitate de primar.
23. Comuna Josenii B ârgăului, p rin Consiliul L ocal Jose nii B â rgăului, cu sediul în
comuna Josenii Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427100, reprezentată de drept de
Vrîncean Nicolae, în calitate de primar.
24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local Livezile, cu sediul în comuna Livezile, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427120, reprezentată de drept de Simionca Traian, în calitate de
primar.
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25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul L ocal Lechinţa, cu sediul în comuna Lechinţa,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427105, reprezentată de drept de Florian Romeo-Daniel, în
calitate de primar.
26. Comuna Leşu , prin Consiliul Local Leşu, cu sediul în comuna Leşu, județul BistriţaNăsăud, cod 427115, reprezentată de drept de Avram Sorin, în calitate de primar.
27. Comuna Lu nca I lvei, prin Con siliul L ocal Lu nca I lvei, cu sediul în comuna Lunca
Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de drept de Lupșan Flaviu, în
calitate de primar, prin delegat Someșan Titu, viceprimarul comunei Lunca Ilvei.
28. Comuna M aieru , prin Consiliul Local M aie ru, cu sediul în comuna Maieru, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427130, reprezentată de drept de Borș Vasile, în calitate de primar.
29. Comuna M ăg ura I lvei, p rin Con siliul L ocal M ăgura I lvei, cu sediul în comuna
Măgura Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de drept de Avram Valer,
în calitate de primar.
30. Comuna M ărişelu, prin Consiliul Local M ă rişelu, cu sediul în comuna Mărişelu,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427150, reprezentată de drept de Petruț Horea-Călin, în
calitate de primar.
31. Comuna M atei, p rin Consiliul L ocal M atei, cu sediul în comuna Matei, județul BistriţaNăsăud, cod 427135, reprezentată de drept de Encian Vasile, în calitate de primar.
32. Comuna M iceştii de Cîmpie, prin Consiliul L ocal M iceştii de Cîmpie, cu sediul în
comuna Miceştii de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427160, reprezentată de drept de
Becan Ioan, în calitate de primar.
33. Comuna M ilaş, prin Consiliul L ocal M ilaş, cu sediul în comuna Milaş, județul BistriţaNăsăud, cod 427165, reprezentată de drept de Gabor Iosif, în calitate de primar.
34. Comuna M onor, p rin Consiliul Local M on or, cu sediul în comuna Monor, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427175, reprezentată de drept de Cira Ioan, în calitate de primar.
35. Comuna Neg rileşti, prin Consiliul Local Negrileşti, cu sediul în comuna Negrileşti,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427068, reprezentată de drept de Costin Dumitru, în calitate
de primar.
36. Comuna Nim igea, prin Consiliul Local Nimigea, cu sediul în comuna Nimigea, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427180, reprezentată de drept de Runcan Mircea-Gavrilă, în calitate
de primar.
37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local Nuşe ni, cu sediul în comuna Nuşeni, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427200, reprezentată de drept de Mureşan Ioan, în calitate de primar.
38. Comuna P arva , prin Consiliul L ocal P arva, cu sediul în comuna Parva, județul BistriţaNăsăud, cod 427210, reprezentată de drept de Strugari Ioan, în calitate de primar, prin
împuternicit Căluș Toader Vasile, viceprimar al comunei Parva.
39. Comuna P etru R areş, prin Consiliul L ocal P etru R areş, cu sediul în comuna Petrau
Rareș, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427220, reprezentată de drept de Ropan Ionel, în
calitate de primar.
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40. Comuna P oia na I lvei, p rin Consiliul Local P oiana I lvei, cu sediul în comuna Poiana
Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de drept de Scridonesi Ioan, în
calitate de primar.
41. Comuna P rundu B â rgăului, prin Consiliul L ocal P rundu B â rgăului, cu sediul în
comuna Prundu Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de drept de
Crişan Doru-Toader, în calitate de primar.
42. Comuna R ebra , prin Con siliul L ocal R ebra, cu sediul în comuna Rebra, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427235, reprezentată de drept de Danci Ştefan, în calitate de primar.
43. Comuna R ebrişoara , prin Consiliul L ocal R ebrişoara , cu sediul în comuna
Rebrişoara, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de drept Clapău Viorel, în
calitate de primar.
44. Comuna R odna, p rin Consiliul Local R odna, cu sediul în comuna Rodna, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427245, reprezentată de drept de Grapini Valentin-Iosif, în calitate de
primar.
45. Comuna R omuli, prin Consiliul Local R omuli, cu sediul în comuna Romuli, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427250, reprezentată de drept de Moniţa Ioan, în calitate de primar.
46. Comuna R un cu Salvei, p rin Consiliul L ocal R un cu Salvei, cu sediul în comuna Runcu
Salvei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de drept de Pavelea Anchidim, în
calitate de primar.
47. Comuna Sîn mihaiu de Cîmpie, prin Consiliul L ocal Sîn mihaiu de Cîmpie, cu sediul
în comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427260, reprezentată de
drept de Ioan Mate, în calitate de primar.
48. Comuna Silivaşu de Cîmpie, p rin Consiliul L ocal Silivaşu de Cîmpie, cu sediul în
comuna Silivaşu de Cîmpie, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de drept de
Cămărăşan Ioan-Tiberiu, în calitate de primar.
49. Comuna Spe rme zeu, p rin Consiliul L ocal Spermezeu, cu sediul în comuna
Spermezeu, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427275, reprezentată de drept de Hognogi Sorin,
în calitate de primar.
50. Comuna Salva , prin Consiliul Local Salva, cu sediul în comuna Salva, județul BistriţaNăsăud, cod 427255, reprezentată de drept de Onul Gheorghe, în calitate de primar.
51. Comuna Şa nţ, prin Consiliul L ocal Şa nţ, cu sediul în comuna Şanţ, județul BistriţaNăsăud, cod 427285, reprezentată de drept de Forogău Marian Viorel, în calitate de
primar.
52. Comuna Şie u, prin Consiliul Local Şieu, cu sediul în comuna Şieu, județul BistriţaNăsăud, cod 427290, reprezentată de drept de Cifor Tiniș Ioan Sebastian, în calitate de
primar.
53. Comuna Şieuţ , prin Consiliul Local Şieuţ, cu sediul în comuna Şieuţ, județul BistriţaNăsăud, cod 427315, reprezentată de drept de Ivan Mihai Gheorghe, în calitate de primar.
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54. Comuna Şieu-Odorhei, prin Consiliul Local Şieu -Od orhei, cu sediul în comuna ŞieuOdorhei, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427305, reprezentată de drept de Sfintean SorinIoan, în calitate de primar.
55. Comuna Şieu -M ăg heruş, prin Consiliul Local Şieu-M ăgheruş, cu sediul în comuna
Şieu-Măgheruş, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427295, reprezentată de drept de Mititean
Sorin Aurel, în calitate de primar.
56. Comuna Şintereag, prin Consiliul L ocal Şintereag, cu sediul în comuna Şintereag,
județul Bistriţa-Năsăud, cod 427320, reprezentată de drept de Bob Ioan, în calitate de
primar.
57. Comuna Teaca, p rin Consiliul L ocal Teaca, cu sediul în comuna Teaca, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427345, reprezentată de drept de Muntean Damian Iustian, în calitate
de primar.
58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Tâ rlişua, cu sediul în comuna Târlişua, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427330, reprezentată de drept Purja Vlăduţ-Axente, în calitate de
primar.
59. Comuna Telciu , prin Consiliul Local Telciu, cu sediul în comuna Telciu, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427355, reprezentată de drept de Mureşan Sever, în calitate de
primar.
60. Comuna Tiha B ârgăului, prin Consiliu l Local Tiha B ârgăului, cu sediul în comuna
Tiha Bârgăului, județul Bistriţa-Năsăud, cod 427360, reprezentată de drept de Șut Vasile,
în calitate de primar.
61. Comuna Uriu , prin Consiliul L ocal Uriu, cu sediul în comuna Uriu, județul BistriţaNăsăud, cod 427365, reprezentata de drept de Spermezan Radu Gheorghe, în calitate de
primar.
62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul L ocal Urmeniş, cu sediul în comuna Urmeniş, județul
Bistriţa-Năsăud, cod 427370, reprezentată de drept de Tomşa Dumitru, în calitate de
primar.
63. Comuna Zag ra, p rin Con siliul Local Zagra, cu sediul în comuna Zagra, județul BistriţaNăsăud, cod 427385, reprezentată de drept de Bușcoi Nicolae Eugen, în calitate de primar .
”
Art. 3 Art. 1 alin. (2) din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”Asociația intercomunitară este o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept

privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii în baza art. 11 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 (text în vigoare la data constituirii) precum și în baza art. 89 alin. (1) din
OUG 57/2019 și a art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată.”
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Art. 4 Art. 5 alin. (1) lit. a) din Statutului actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”a) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorul (ii), în numele și pe seama

unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.”
Art. 5 Art. 5 alin. (1) lit. k) se completează cu pct. VIII care va avea următorul conținut:
” Asigurarea și implementarea unei proceduri de verificare/control a modalității de îndeplinire

a drepturilor și obligațiilor de către operator(i) și utilizator(i), precum și de constatare și
sancționare a faptelor contravenționale săvârșite de aceștia.”
Art.6 Art. 5 alin. (1) lit m) din Statutului actualizat se completează și va avea următorul
conținut:
”m) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele
Serviciului;”
Art. 7 Art. 5 alin. (1) lit. n) din Statutului actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”n) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de

delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu
excepția situației atribuirii directe conform prevederilor Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare ”
Art. 8 Art. 5 alin. (1) din Statutului actualizat se completează cu lit. o) care va avea următorul
conținut:
”o) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă

Serviciului.”
Art. 9 Art. 5 alin. (2) se completează cu lit. w) și x) care vor avea următorul conținut:
”w) în exercitarea atribuțiilor individuale și comune prevăzute la lit. v) de constatare și

sancționare a contravențiilor prevăzute de legile speciale și Regulamentul serviciului public de
salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, Asociația poate constitui un corp de control, cu titlu de
structură specializată în cadrul aparatului tehnic al Asociației.
x) în vederea aducerii la îndeplinire a scopului și obiectivelor Asociației, Asociația poate
constitui și alte structuri specializate în afara celor menționate expres în cuprinsul prezentului
articol.”
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Art. 10 Se elimină prevederile art. 8^1 din Statutul actualizat, art. 8^2 devine 8^1, astfel art.
8 va avea următorul conținut:
”Art. 8 Asociația nu are calitatea de Operator. Asociația va desfășura activități economice,

conform contractelor/protocoalelor încheiate cu Organizațiile care Implementează
Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP)
Art. 8^1 Asociația are calitate de persoană impozabilă din punct de vedere al TVA pentru
asigurarea serviciului de salubrizare pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atunci
când acționează conform art. 271 alin. (2) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. ”
Art. 11 Art. 14 din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 14 (1) Adunarea Generală este organul colectiv de conducere al Asociației, are rol și

atribuții deliberative și este formată din reprezentanții de drept sau împuterniciții ai acestora,
ai unităților administrativ-teritoriale membre, respectiv primarii și președintele consiliului
județean.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă
în cadrul adunării generale a Asociației.
(3) Primarii/Președintele Consiliului Județean pot delega calitatea lor de reprezentanți ai
unităților administrativ teritoriale în adunările generale viceprimarilor/vicepreședinții consiliului
județean, administratorilor publici, secretarului general al județului, precum și oricăror alte
persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de
interes local/ județean.”
Art. 12 Art. 17 alin. (2) lit. a) pct. I din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul
conținut:
”I. Operatorul va fi o societate comercială înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.

51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare ”.
Art. 13 Art. 19 alin. (8) din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”Procesul verbal este semnat de președinte și de secretar sau, în lipsa acestuia, de persoana

din cadrul aparatului tehnic desemnată în acest scop.
O copie a procesului verbal împreună cu hotărârea/hotărârile adoptată/adoptate vor fi
transmise în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat
convocat conform prevederilor alin. (2) din prezentul articol, indiferent dacă reprezentantul
acestuia a fost sau nu prezent la ședință.”
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Art. 14 Art. 19 din Statutul actualizat se completează cu alin. (10) care va avea următorul
conținut:
” (10) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în

competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării generale,
asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi
asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul statut asociaţi
implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei adunării generale doar
reprezentanţii acestora.”
Art. 15 După art. 19 din Statutul actualizat se introduce art. 19^1 cu următorul conținut:
” Art. 19^1 Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare

directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu
semnătură electronică extinsă.”
Art. 16 Art. 21 alin. (6) din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”Hotărârile luate în adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților

deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice de la data ședinței, prin una din modalitățile prevăzute la art. 19 alin. (2) din
prezentul Statut. De asemenea Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării
generale pe propria pagină de internet.”
Art. 17 Art.21 se completează cu alin. (8) care va avea următorul conținut:
” (8) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea

atribuţiilor pentru a căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art.
10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în prezenţa
tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul
asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin două treimi din numărul total al
populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul
asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei
tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.”
Art. 18 Art. 23 alin. (2) lit. p) din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:
”p) propune adunării generale a Asociației ca gestiunea serviciilor de salubrizare încredințate să

fie preluată, pe bază de contract, de către persoane juridice.”
Art. 19 Art. 23 alin. (3) lit. g) –o) din Statutul actualizat se renumerotează și vor avea
următorul conținut:
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”g) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate

de operator prin contractul de delegare cu privire la:
g.1) verificarea modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale
asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu
utilizatorii.
g.2) verificarea modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în
funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea
eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând
patrimoniului public și/sau privat al asociaților, aferente Serviciului.
g.3) asigurarea protecției mediului și a domeniului public.
g.4) asigurarea protecției utilizatorilor.
g.5) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și
cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică
sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului.
h) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de operator prin
clauze contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului.
i) rezilierea contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului unui alt operator,
desemnat prin licitație publică după organizarea unei noi proceduri de delegare a gestiunii.
j) alte atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2).”
Art. 20 Art. 24 alin. (6) lit. e) se completează, se modifică și va avea următorul conținut:
”e) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor

de delegare precum și pentru monitorizarea, controlul și sancționarea operatorului/operatorilor
și a utilizatorilor, conform mandatului acordat Asociației prin Statut.”
Art. 21 Art. 26 alin. (5) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:
”a) verificarea, cel puțin o dată pe an, a modului în care este administrat patrimoniul
Asociației.”
Art. 22 Art. 28 alin. (2) din Statutul actualizat se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Majorările de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenței, fiind
stabilite procentual, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată
și anume 0,01% din cuantumul contribuției/cotizației anuale, pentru fiecare zi de întârziere.
Majorările de întârziere se calculează asupra sumelor restante de la data depășirii scadenței și
până la data îndeplinirii efective a obligației. Majorările nu pot fi mai mari decât neplata la
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termen a obligațiilor bugetare, fără ca suma majorărilor să poată depăși cota de
contribuție/cotizație la care s-au aplicat. ”
Prezentul Act adițional a fost semnat în 3 ( trei) exemplare originale, astăzi,…………..

ASOCIAȚII

Județul Bistrița-Năsăud,
Prin delegat Grigore Florin Moldovan

Municipiul Bistrița,
Prin delegat Hangan Sorin

Orașul Beclean,
Prin delegat Caius-Ovidiu Diugan

Orașul Năsăud,
Prin delegat Bodea Marius

Orașul Sângeorz-Băi
Prin primar Traian Ogâgău
11

Comuna Bistrița-Bârgăului
Prin delegat Nimigean Ioan

Comuna Braniștea,
Prin delegat Săsărman Cornel Vasile

Comuna Budacu de Jos,
Prin primar Simionca Florin Sandu

Comuna Budești,
Prin primar Vasile Codrea

Comuna Căianu Mic,
Prin primar Dumitru-Paul Știr

Comuna Chiuza,
Prin primar Grigore Bradea
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Comuna Chiochiș,
Prin primar Vasile Adrian Silași

Comuna Ciceu-Giurgești,
Prin primar Vasile Iuga

Comuna Ciceu-Mihăiești,
Prin primar Valentin Mureșan

Comuna Cetate,
Prin primar Dumitru-Lucian Tarniță

Comuna Coșbuc,
Prin primar Ioan Pavelea

Comuna Dumitra,
Prin primar Gheorghe Bălăjan
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Comuna Dumitrița,
Prin primar Ilie Vasile Uchrenciuc

Comuna Feldru,
Prin delegat Neamți Daniel

Comuna Galații Bistriței,
Prin primar Vermeșan Vasile Mihai

Comuna Ilva Mică,
Prin primar Aurel Horea

Comuna Ilva Mare,
Prin primar Cicșa Stelian Octavian

Comuna Josenii Bârgăului,
Prin primar Nicolae Vrîncean
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Comuna Livezile,
Prin primar Traian Simionca

Comuna Lechința,
Prin primar Romeo-Daniel Florian

Comuna Leșu,
Prin primar Avram Sorin

Comuna Lunca Ilvei,
Prin delegat Titu Someșan

Comuna Maieru,
Prin primar Vasile Borș

Comuna Măgura Ilvei,
Prin primar Valer Avram
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Comuna Mărișelu,
Prin primar Horea Călin Petruț

Comuna Matei,
Prin primar Vasile Encian

Comuna Miceștii de Câmpie,
Prin primar Ioan Becan

Comuna Milaș,
Prin primar Iosif Gabor

Comuna Monor,
Prin primar Ioan Cira

Comuna Negrilești,
Prin primar Dumitru Costin
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Comuna Nimigea,
Prin primar Mircea-Gavrilă Runcan

Comuna Nușeni,
Prin primar Ioan Mureșan

Comuna Parva,
Prin împuternicit Toader Căluș

Comuna Petru Rareș,
Prin primar Ionel Ropan

Comuna Poiana Ilvei,
Prin primar Ioan Scridonesi

Comuna Prundu Bârgăului,
Prin primar Doru-Toader Crișan
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Comuna Rebra,
Prin primar Ștefan Danci

Comuna Rebrișoara,
Prin primar Clapău Viorel

Comuna Rodna,
Prin primar Valentin-Iosif Grapini

Comuna Romuli,
Prin primar Ioan Monița

Comuna Runcu Salvei,
Prin primar Anchidim Pavelea

Comuna Sînmihaiu de Cîmpie,
Prin primar Ioan Mate

Comuna Silivașu de Cîmpie,
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Prin primar Ioan-Tiberiu Cămărășan

Comuna Spermezeu,
Prin primar Sorin Hognogi

Comuna Salva,
Prin primar Gheorghe Onul

Comuna Șanț,
Prin primar Marian Viorel Forogău

Comuna Șieu,
Prin primar Ioan Cifor-Tiniș

Comuna Șieuț,
Prin primar Mihai Gheorghe Ivan
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Comuna Șieu-Odorhei,
Prin primar Sorin-Ioan Sfintean

Comuna Șieu-Măgheruș,
Prin primar Sorin Aurel Mititean

Comuna Șintereag,
Prin primar Ioan Bob

Comuna Teaca,
Prin primar Damian-Iustian Muntean

Comuna Târlișua,
Prin primar Vlăduț Axente Purja

Comuna Telciu,
Prin primar Sever Mureșan
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Comuna Tiha Bârgăului,
Prin primar Vasile Șut

Comuna Uriu,
Prin primar Radu Gheorghe Spermezan

Comuna Urmeniș,
Prin primar Dumitru Tomșa

Comuna Zagra,
Prin primar Nicolae Eugen Bușcoi
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Întocmit/Consilier juridic/Petrar Nicoleta
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