
Adunarea Generala a Asociatiei 

HOTARARE 

Privind atribuirea contractului ,,Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de 
Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare ~i transport al 

de~eurilor municipale ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de 
Colectare din judetul Bistrita-Nasaud" catre operatorul declarat ca~tigator in baza 

Raportului procedurii nr. 1837 din 04.12.2013 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea 
integrata a de$eurilor municipale ,n Judetul Bistrita-Nasaud; 

Avand ,n vedere: 

prevederile art. 10 alin. (5), art. 29 alin. (3) din Legea nr. 51 /2006 - Legea serviciilor 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
prevederile art. 16 alin . (1 ), alin . (2) lit. g) si I) din Hotararea nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv - cadru si a statutului - cadru ale asociatiilor de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
prevederile art. 5 alin (1) lit. a) , art. 17 alin (2) lit. d) , din Statutul actualizat al 
,,Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor 
municipale in judetul Bistrita-Nasaud" 

HOT AR A~ TE: 

Art. 1. Se aproba atribuirea contractului ,,Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de 

Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare $i transport al de$euri lor 

municipale $i managementul Statiilor de Transfer $i al Centrelor de Colectare din judetul 

Bistrita- Nasaud" catre SC "VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU" SA 1n asociere cu SC 



BRATNER SERVICII ECOLOGICE SA ~i SC FLORICON SALUS SRL, ofertantul declarat 

ca9tigator in baza Raportului procedurii nr. 1837 din 04.12.2013 . . 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Emil-Radu Moldovan -

Pre~edintele Asociatiei de dezvoltare intercomunitare privind gestionarea integrata a de~euri lor 

municipale Tn judetul Bistrita-Nasaud 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica tuturor membrilor Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale Tn Judetul Bistrita
Nasaud; 

Pre~edinte 
Emil Rad MOLbOVAN 

I 

Nr. 36 

Adoptata in §edinta din data 11 .02.2014 

Vizat juridic 
Nicoleta Necbita 

Cu un numar de 63 voturi din numarul total de 63 membrii prezenti ai Adunarii Generate 

Tntocmit/ Consilier ADI/ Raluca Petru9 




