
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELCIU 

Nr.2941 din 14.04.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statutului şi a Actului constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în 

judeţul Bistriţa-Năsăud 

Primarul comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud; 

Având în vedere 

-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Telciu, înregistrat sub nr.2941 din

14.04.2021;

-Raportul domnului Ganea Nistor-Pavel, persoană responsabilă mediu în cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.2907 din data de 13.04.2021.

-Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.2918 din 13.04.2021.

-Hotărârea nr.18 din 24.03.2008 a Consiliului local al comunei Telciu privind asocierea în

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor

municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;

-Nota explicativă a aparatului tehnic al A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 31 din 11.03.2021

privind necesitatea modificării şi actualizării Statutului şi a Actului Constitutiv a Asociaţiei de

Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul

Bistriţa Năsăud.

-Adresa AD.I. Deşeuri Bistriţa - Năsăud nr. 871 din 12.03.2021 înregistrata la sediul

primăriei sub nr.2116 din 02.04.2021.

-Proces-verbal de afişaj al proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului şi

a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată

a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrat sub nr.2942 din 14.04.2021.

-Proces-verbal de dezafişaj al proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului

şi a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea

integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrat sub nr. din

. .  2021. 

-raportul consultativ al Comisiei buget-finanţe, dezvoltare economică, juridică şi de

disciplină, muncă şi protecţie socială a Consiliului local a comunei Telciu, înregistrat cu

nr. din .05.2021;

-raportul consultativ al Comisiei pentru agricultură şi silvicultură, administrarea domeniului

public şi privat al comunei, înregistrat cu nr._ din _.05.2021;



În baza prevederilor: 

-Art. 34 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociaţiei
-Art. 1 O alin (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată
- Art. 91 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

În temeiul prevederilor: 
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n) şi art. 196, alin. (1), lit.

a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 6 la Statutul Asociaţiei, în forma 

regăsită în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea Statutului actualizat al Asociaţiei, în forma regăsită în 

Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr.5 la Actul Constitutiv, în forma 

regăsită în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea Actul Constitutiv actualizat, în forma regăsită în Anexa 

nr. 4, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte domnul ... ......... reprezentant al comunei Telciu în 

Adunarea Generală a A.O.I. Deseuri Bistrita-Năsăud să voteze si să semneze în cadrul 
> > I 

Adunării Generale a Asociaţiei, documentele aprobate la art.1 - 4 din prezenta hotărâre. 

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu - voturi „pentru" - voturi "împotrivă" -

voturi "abţineri", din totalul de - consilieri locali prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri locali în 

funcţie. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;

-Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor -

-Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;

-Primarului comunei Telciu, domnul Muresan Sever;
I 

-Persoana nominalizată la punctul 5.



( 

Anexa nr. 1 laHotărârea Consiliului Local nr ..... . 

Act adiţional nr. 6 

la StatutulAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea 

integrată a deşeurilor municipale În judeţulBistriţa-Năsăud 

- Prezentul Act Adiţional a fost adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. din 

......... 2020 a "Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru gestionarea integrată a 

deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud" ca urmare a modificării anumitor 

reprezentanţi ai membrilor Asociaţiei în adunarea generală având în vedere 

desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020. 
- Prin prezentul Act adiţional se stabileşte şi se descrie modul de desfăşurare adunării

generale a Asociaţiei de la distanţă.
- De asemenea se mai aduc modificări Statutului actualizat, conform dispoziţiilor OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, prezentul Act adiţional cuprinde următoarele modificări şi completări: 

Art. 1Preambulul Statutului actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia În conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă 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 

asociafiişifundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/200� 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 

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale În 

judeţu/Bistriţa-Năsăud// (denumită În continuare ''Asociaţia/J persoană juridică de drept 

privaţ cu statut de utilitate publică/ În scopurile prevăzute În prezentul statut" 
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( 

Art. 2Punctul I. Asociaţii se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"I. Asociaţii: 

1. Judeţu/Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul JudeţeanBistriţa-Năsăucl cu sediul În

Bistriţa, strada Piaţa Petru Rareş nr. 1, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 420080, reprezentat de

drept de Emil-Radu Moldovan, În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, prin

delegat Grigore Florin Moldovan, administratorul public al Judeţului Bistr�ta-Năsăud.

2. Municipiul Bistriţa, prin Consiliul Local Bistriţa, cu sediul În Bistriţa, strada Piaţa

Centrală nr. 6, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 420040, reprezentat de drept deioan Turc, În

calitate de primar, prin delegat Hangan Sorin, Viceprimar 1 al Municipiului Bistriţa.

3. Oraşul Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul În Beclean, str. Aleea

Ghiocelului nr.6, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 425100, reprezentat de drept de Nicolae

Moldovan, În calitate de primar, prin delegat Diugan Ovidiu Caius.

4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăucl cu sediul În Năsăud, str. Piata Unirii

nr.15, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 425200, reprezentat de drept Vlaşin Dorin-Nicolae, În

calitate de primar, prin delegat Bodea Marius, viceprimar al oraşului Năsăud.

5. Oraşul Sângeorz-Băi, prin Consiliul Local Sângeorz-Băi, cu sediul În Sângeorz-Băi,

str. Izvoarelor nr. 2, Judeţul Bistriţa-Nasaud, cod 425300, reprezentat de drept de Ogâgău

Traian, În calitate de primar.

6. Comuna Bistriţa-Bârgăului, prin Consiliul Local Bistriţa-Bârgăului, cu sediul În

comuna Bistriţa-Bârgăului, Judeţul 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 Braniştea, prin Consiliul Local Braniştea, cu sediul În comuna Braniştea,

Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de drept deMartonosTamas, În calitate

de primar, prin delegat Săsărman Cornel-Vasile, viceprimar al comunei Braniştea.

8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos, cu sediul În comuna

Budacu de Jos, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de drept de Simionca

Florin-Sandu, În calitate de primar.

9. Comuna Budeşti, prin Consiliul Local Budeşti, cu sediul În comuna Budeşti, Judeţul

Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de drept de Codrea Vasile, În calitate de primar.

10. Comuna Căianu Mic, prin Consiliul Local Căianu Mic, cu sediul În comuna Căianu

Mic, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de drept deŞtir Dumitru-Paul În

calitate de primar.

11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza, cu sediul În comuna Chiuza, Jud. Bistriţa

Năsăud, cod 427060, reprezentată de drept de Bradea Grigore, În calitate de primar.
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12. Comuna Chiochiş, prin Consiliul Local Chiochiş/ cu sediul În comuna Chiochiş/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de drept deSi/aşi Vasile Adrian În calitate de
primar.

13. Comuna Ciceu-Giurgeşti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgeşti, cu sediul În comuna
Ciceu-Giurgeştl Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 / reprezentată de drept de fuga Vasile/
În calitate de primar.

14. Comuna Ciceu-Mihăieşti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihăieşti, cu sediul În comuna
Ciceu-Mihăieştl Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427218/ reprezentată de drept de Mureşan
Valentin În calitate de primar.

15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate/ cu sediul În comuna Cetate/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud/ cod 427035, reprezentată de drept de Tarn�tă Dumitru-Lucian/ În calitate
de primar.

( 16. Comuna Coşbuc, prin Consiliul Local Coşbuc/ cu sediul În comuna Coşbuc/ Judeţul 
Bistriţa-Năsăud, cod 427070/ reprezentată de drept dePavelea Ioan În calitate de primar. 

17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra/ cu sediul În comuna Dumitra/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de drept deBălăjan Gheorghe/ În calitate de
primar.

18. Comuna Dumitriţa, prin Consiliul Local Dumitriţa/ cu sediul În comuna Dumitriţa/
Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427031 reprezentată de drept deUchrenciuc Ilie Vasile/ În
calitate de primar.

19. Comuna Fe/dru, prin Consiliul Local Feldru/ cu sediul În comuna Feldru/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427080/ reprezentată de drept deŢiolan Grigore/ În calitate de primar,
prin delegat Neam,ti Daniel, viceprimar al comunei Fe/dru.

20. Comuna GalaţiiBistriţei, prin Consiliul Local GalaţiiBistriţei, cu sediul În comuna
GalaţiiBistriţei/ Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de drept de Vermeşan
Vasile Mihal În calitate de primar.

21. Comuna I/va Mică, prin Consiliul Local I/va Mică/ cu sediul În comuna I/va Mică/
Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de drept de Horea Aurel, În calitate de
primar.

22. Comuna I/va Mare, prin Consiliul Local I/va Mare/ cu sediul În comuna I/va Mare/
Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427090/ reprezentată de drept de Cicşa Stelian Octavian În
calitate de primar.

23. Comuna .Josenii Bârgăului, prin Consiliul Local .Josenii Bârgăului, cu sediul În
comuna Josenii Bârgăulul Judeţul 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/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427120/ reprezentată de drept de Simionca Traian În calitate de
primar.
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25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul Local Lechinţa/ cu sediul În comuna Lechinţa/
Judeţul 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/ Judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427115, reprezentată de drept de Avram Sorin În calitate de primar.

27. Comuna Lunca I/vei, prin Consiliul Local Lunca I/vei, cu sediul În comuna Lunca
I/vei/ Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de drept de Lupşan Flaviu/ În
calitate de primar, prin delegat Someşan Titu/ viceprimarul comunei Lunca I/vei.

28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru/ cu sediul În comuna Maieru/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427130/ reprezentată de drept de Borş Vasile/ În calitate de primar.

29. Comuna Măgura I/vei, prin Consiliul Local Măgura I/vei, cu sediul În comuna
Măgura 1/vel Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de drept de Avram Valer,

( În calitate de primar.
30. Comuna Mărişelu, prin Consiliul Local Mărişelu/ cu sediul În comuna Mărişelu/

Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427150/ reprezentată de drept de Petruţ Horea-Călin În
calitate de primar.

31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei, cu sediul În comuna Matel Judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427135, reprezentată de drept deEncian Vasile/ În calitate de primar.

32. Comuna Miceştii de CÎmpie, prin Consiliul Local Miceştii de CÎmpie/ cu sediul În
comuna Miceştii de umpie/ Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427160/ reprezentată de drept
deBecan Ioan În calitate de primar.

33. Comuna Milaş, prin Consiliul Local Milaş/ cu sediul În comuna Milaş/ Judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427165, reprezentată de drept de Gabor Iosil În calitate de primar.

34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Mono� cu sediul În comuna Monor, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427175, reprezentată de drept de Cira Ioan/ În calitate de primar.

35. Comuna Negri/eşti, prin Consiliul Local Negri/eşti, cu sediul În comuna Negrileştl

( Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427068/ reprezentată de drept de Costin Dumitru/ În calitate
de primar.

36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea/ cu sediul În comuna Nimigea/ Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427180/ reprezentată de drept de Runcan Mircea-Gavri!ă/ În calitate
de primar.

37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local Nuşeni, cu sediul În comuna Nuşenl Judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427200/ reprezentată de drept de Mureşan Ioan În calitate de primar.

38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva/ cu sediul În comuna Parva/ Judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427210/ reprezentată de drept de Strugari Ioan În calitate de primar, prin
Împuternicit Căluş Toader Vasile/ viceprimar al comunei Parva.

39. Comuna Petru Rareş, prin Consiliul Local Petru Rareş/ cu sediul În comuna Petrau
Rareş/ judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427220/ reprezentată de drept deRopan Ionel, În
calitate de primar.
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40. Comuna Poiana I/vei, prin Consiliul Local Poiana I/vei, cu sediul În comuna Poiana

I/vei, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de drept deScridonesi Ioan, În

calitate de primar.

41. Comuna Prundu Bârgăului, prin Consiliul Local Prundu Bârgăului, cu sediul În

comuna Prundu Bârgăului, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de drept de

Crişan Doru-Toader, În calitate de primar.

42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra, cu sediul În comuna Rebra, Jude,tul

Bistriţa-Năsăud, cod 427235, reprezentată de drept de Danci Ştefan, În calitate de primar.

43. Comuna Rebrişoara, prin Consiliul Local Rebrişoara, cu sediul În comuna

Rebrişoara, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de drept Clapău Viorel În

calitate de primar.

44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna, cu sediul În comuna Rodna, Jude,tul

t
1 Bistriţa-Năsăud, cod 427245, reprezentată de drept de Grapini Valentin-Iosif, În calitate de

primar.

45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli, cu sediul În comuna Romuli, Jude,tul

Bistriţa-Năsăud, cod 427250, reprezentată de drept deMoniţa Ioan, În calitate de primar.

46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei, cu sediul În comuna Runcu

Salvei, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de drept de Pave/eaAnchidim, În

calitate de primar.

47. Comuna SÎnmihaiu de CÎmpie, prin Consiliul Local SÎnmihaiu de CÎmpie, cu sediul

În comuna SJ"nmihaiu de umpie, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427260, reprezentată de

drept de Ioan Mate, J"n calitate de primar.

48. Comuna Silivaşu de CÎmpie, prin Consiliul Local Silivaşu de CÎmpie, cu sediul tn

comuna Silivaşu de umpie, Jude,tul Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de drept

deCămărăşan Ioan-Tiberiu, În calitate de primar.

49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu, cu sediul J"n comuna

( Spermezeu, jude,tul 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, Jude,tul Bistriţa

Năsăud, cod 427255, reprezentată de drept deOnul Gheorghe, În calitate de primar.

51. Comuna Şanţ, prin Consiliul Local Şanţ cu sediul În comuna Şanţ Jude,tul Bistriţa

Năsăud, cod 427285, reprezentată de drept de Forogău Marian Viorel În calitate de

primar.

52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local Şieu, cu sediul În comuna Şieu, Jude,tul Bistriţa

Năsăud, cod 427290, reprezentată de drept deCiforTiniş Ioan Sebastian, În calitate de

primar.

53. Comuna Şieuţ, prin Consiliul Local Şieuţ cu sediul În comuna Şieut Jude,tul Bistriţa

Năsăud, 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-Odorhei, cu sediul În comuna Şieu
Odorhei, judeţul BistriJa-Năsăucl cod 427305, reprezentată de drept deSfintean Sorin-Ioan,
În calitate de primar.

55. Comuna Şieu-Măgheruş, prin Consiliul Local Şieu-Măgheruş/ cu sediul În comuna
Şieu-Măgheruş/ judeţul Bistrita-Năsăucl cod 427295, reprezentată de drept de Mititean
Sorin Aurel În calitate de primar.

56. Comuna Şintereag, prin Consiliul Local Şintereag/ cu sediul În comuna Şintereag/
judeţul BistriJa-Năsăucl cod 427320/ reprezentată de drept de Bob Ioan, În calitate de
primar.

57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca/ cu sediul În comuna Teaca, judeţul
Bistrita-Năsăucl cod 427345, reprezentată de drept de Muntean Damian Iustian, În calitate
de primar.

C- 58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Târlişua, cu sediul În comuna Târlişua, judeţul
Bistriţa-Năsăucl cod 427330, reprezentată de drept Purja Vlăduţ-Axente/ În calitate de 
primar. 

59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local Telciu/ cu sediul În comuna Telciu, judeţul
BistriJa-Năsăucl cod 427355, reprezentată de drept deMureşan Seve0 În calitate de primar.

60. Comuna Tiha Bârgăului, prin Consiliul Local Tiha Bârgăului, cu sediul În comuna
nha Bârgăului, judeţul Bistrita-Năsăucl cod 427360/ reprezentată de drept de Şut Vasile,
În calitate de primar.

61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu, cu sediul În comuna Uriu, judeţul BistriJa
Năsăucl cod 427365, reprezentata de drept de Spermezan Radu Gheorghe, În calitate de
primar.

62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local Urmeniş, cu sediul În comuna Urmeniş, judeţul
Bistrita-Năsăucl cod 427370, reprezentată de drept deTomşa Dumitru, În calitate de
primar.

63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra/ cu sediul În comuna Zagra/ judeţul Bistrita
Năsăucl cod 427385, reprezentată de drept de BuşcoiNicolae Eugen, În calitate de primar."

Art. 3Art. 1 alin. (2) din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Asociaţia intercomunitară este o structură de cooperare cu personalitate juridică/ de drept 
privat şi 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 şi În baza art. 89 alin. (1) din 
OUG 57/2019 şi a art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată." 

Art. 4Art. 5 alin. (1) lit. a) din Statutului actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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( 

11a} să Încheie contractul/contractele de delegare cu operatorul (ii}, În numele şi pe seama 

unită,tilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea Împreună calitatea de 

delegatar, astfel cum este prevăzut de Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilită,ti 

publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare." 

Art. SArt.5 alin. (1) lit. k) se completează cu pct. VIII care va avea următorul conţinut: 

"Asigurarea şi implementarea unei proceduri de verificare/control a modalităţii de Îndeplinire 

a drepturilor şi obliga,tiilor de către operator(i) şi utilizator{i}, precum şi de constatare şi 

sancţionare a faptelor contravenţionale săvârşite de aceştia." 

Art.6 Art. 5 alin. (1) lit m) din Statutului actualizat se completează şi va avea următorul 

conţinut: 

11m)să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regu/amentu/jregulamentele 

Serviciului, 11 

Art. 7Art. 5 alin. (1) lit. n) din Statutului actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

11n}să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de 

delegare şi să stabilească cond�tiile de participare şi criteriile de selec,tie a operatorilor, cu 

excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare "

Art. SArt. 5 alin. (1) din Statutului actualizat se completează cu lit. o) care va avea următorul 

conţinut: 

II o )să Îmbunătăţească planificarea investiţiilor În infrastructura tehnico-edilitară aferentă

Serviciului. 11 

Art. 9 Art. 5 alin. (2) se completează cu lit. w) şi x) care vor avea următorul conţinut: 

"w) În exercitarea atribuţiilor individuale şi comune prevăzute la fit. v) de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor prevăzute de legile speciale şi Regulamentul serviciului public de 

salubrizare din Judeţul Bistr�ta-Năsăud, Asociaţia poate constitui un corp de control, cu titlu de 

structură specializată În cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei. 

x) În vederea aducerii la Îndeplinire a scopului şi obiectivelor Asociaţiei, Asociaţia poate

constitui şi alte structuri specializate În afara celor menţionate expres În cuprinsul prezentului

articol."
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Art. 10 Se elimină prevederile art. W' 1 din Statutul actualizat, art. SA 2 devine W' 1, astfel art. 

8 va avea următorul conţinut: 

"Art. 8 Asocia,tia nu are calitatea de Operator. Asociaţia va desfăşura activităţi economice/ 
conform contractelor/protocoalelor Încheiate cu Organizaţiile care Implementează 
Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP) 
Art. BA 1 Asociaţia are calitate de persoană impozabilă din punct de vedere al TVA pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare pentru unită,tile administrativ-teritoriale membre/ atunci 
când acţionează conform art. 271 alin. (2) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare." 

Art. 11Art. 14 din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 14 (1) Adunarea Generală este organul colectiv de conducere al Asociaţiei, are rol şi 

( atribuţii deliberative şi este formată din reprezentanţii de drept sau Împuternici,tii ai acestora/ 
ai unităţilor administrativ-teritoriale membre/ respectiv primarii şi preşedintele consiliului 
Judeţean. 

( 

(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă
În cadrul adunării generale a Asociaţiei.

(3) Primarii/Preşedintele Consiliului Judeţean pot delega calitatea lor de reprezentan,ti ai
unităţilor administrativ teritoriale În adunările generale viceprimarilor/vicepreşedin,tii consiliului
Judeţean administratorilor publici, secretarului general al judeţului/ precum şi oricăror alte
persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de
interes local/ Judeţean."

Art. 12Art. 17 alin. (2) lit. a) pct. I din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

"I. Operatorul va fi o societate comercială Înfiin,tată În conformitate cu prevederile Legii nr. 
51/2006/Legea serviciilor comunitare de utilită,ti publice/ republicată cu modificările şi 
completările ulterioan!'. 

Art. 13Art. 19 alin. (8) din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Procesul verbal este semnat de preşedinte şi 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 şedinţei, fiecărui asociat 
convocat conform prevederilor alin. (2) din prezentul articol indiferent dacă reprezentantul 
acestuia a fost sau nu prezent la şedin,tă." 
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( 

Art. 14Art. 19 din Statutul actualizat se completează cu alin. (10) care va avea următorul 

conţinut: 

"(10) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumifiasociatl respectiv asociafii În 
competenta cărora este organizat şifunctionează Serviciul la data şedintei adunării generale/ 
asociatii beneficiari ai investifiilor (proprietarii bunurilor rezultate În urma investitiilorJ precum 
şiasociatiideservifi de bunurile rezultate În urma investitiilor, denumifi În prezentul statut 
asociatiimplicatl au dreptul de a participa şi de a vota În cadrul şedintei adunării generale doar 
reprezentantii acestora." 

Art. 15După art. 19 din Statutul actualizat se introduce art. 19A 1 cu următorul conţinut: 

"Art. 19/\ 1 Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare 
directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu 
semnătură electronică extinsă." 

Art. 16Art. 21 alin. (6) din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Hotărârile luate În adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţi/or 
deliberative ale asociaţi/or sau asociaţilor implicaţl după caz/ În termen de cel mult 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data şedinţel prin una din modalităţile prevăzute la art. 19 alin. (2) din 
prezentul Statut. De asemenea Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării 
generale pe propria pagină de internet" 

Art. 17Art.21 se completează cu alin. (8) care va avea următorul conţinut: 

"(8) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociafiei adoptate În exercitarea 
atribufiilor 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 prezenta 
tuturor asociafilor/asociatilorimplicatişi cu votul favorabil fie a cel pufin Jumătate din numărul 

l.. , asociatilor/asociafilorimplicafi care Însumează cel pufin două treimi din numărul total al 
populafiei tuturor asociatilor/asociafi/orimp/icafi/ fie a cel pufin două treimi din numărul 
asociafilor/asociafi/orimplicafi care Însumează cel pufin Jumătate din numărul total al popu/afiei 
tuturor asociafilor/asociatilorimplicati." 

Art. 18Art. 23 alin. (2) lit. p) din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"p) propune adunării generale a Asociaţiei ca gestiunea serviciilor de salubrizare Încredinţate să 
fie preluată, pe bază de contracţ de către persoane Juridice. " 

Art. 19Art. 23 alin. (3) lit. g) -o) din Statutul actualizat se renumerotează şi vor avea următorul 

conţinut: 

"g) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilită,tilor asumate 
de operator prin contractul de delegare cu privire la: 
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g.l}verificarea modului de respectare şi de Îndeplinire a obligaţiilor contractuale
asumate de operator, În special respectarea indicatorilor de performanţă/ inclusiv În relaţia cu 
utilizatorii. 

g.2) verificarea modului de administrare/ exploatare/ conservare şi menţinere În
funcţiune/ dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice/ mai ales exploatarea 
eficientă şi În condttii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri apar,tinând 
patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, aferente Serviciului. 

g.3) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public.
g. 4) asigurarea protecţiei utilizatorilor.
g.5) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi

cu privire la modul de Întreţinere/ exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică 
sau privată a asociaţi/or, Încredinţate pentru realizarea Serviciului. 

(- h) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin
clauze contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului.
i) rezilierea contractului de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului unui alt operator,
desemnat prin licitaţie publică după organizarea unei noi proceduri de delegare a gestiunii.
j) alte atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi conform art. 5 alin. (2). //

Art. 20Art. 24 alin. (6) lit. e) se completează, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

II e) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului/contractelor
de delegare precum şi pentru monitorizarea/ controlul şi sancţionarea operatorului/operatorilor
şi a utilizatorilor, conform mandatului acordat Asociaţiei prin Statut. //

Art. 21Art. 26 alin. (5) lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"a) verificarea/ cel pu,tin o dată pe an a modului În care este administrat patrimoniul 
Asociaţiei." 

Art. 22Art. 28 alin. (2) din Statutul actualizat se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Y2) Majorările de Întârziere se datorează Începând cu prima zi după data scadenţel fiind 
stabilite procentual, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală/ republicată 
şi anume 0/01 % din cuantumul contribuţiei/cotizaţiei anuale/ pentru fiecare zi de Întârziere. 
Majorările de Întârziere se calculează asupra sumelor restante de la data depăşirii scadenţei şi 
până la data Îndeplinirii efective a obligaţiei. Majorările nu pot fi mai mari decât neplata la 
termen a obligaţiilor bugetare/ fără ca suma majorărilor să poată depăşi cota de 
contribuţie/cotizaţie la care s-au aplicat. 11 
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Prezentul Act adiţional a fost semnat în 3 ( trei) exemplare originale, astăzi, ............ .. 

ASOCIATII 

Judeţul Bistriţa-Năsăud, 

Prin delegat Grigore Florin Moldovan 

Municipiul Bistriţa, 

( Prin delegat Hangan Sorin 

Oraşul Beclean, 

Prin delegat Caius-Ovidiu Diugan 

Oraşul Năsăud, 

Prin delegat Badea Marius 

Oraşul Sângeorz-Băi 

Prin primar Traian Ogâgău 

Comuna Bistriţa-Bârgăului 
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Prin delegat Nimigean Ioan 

Comuna Braniştea, 

Prin delegat Săsărman Cornel Vasile 

Comuna Budacu de Jos, 

Prin primar Simionca Florin Sandu 

Comuna Budeşti, 

Prin primar Vasile Codrea 

Comuna Căianu Mic, 

Prin primar Dumitru-Paul Ştir 

Comuna Chiuza, 

Prin primar Grigore Bradea 

Comuna Chiochiş, 
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( 

Prin primar Vasile Adrian Silaşi 

Comuna Ciceu-Giurgeşti, 

Prin primar Vasile Iuga 

Comuna Ciceu-Mihăieşti, 

Prin primar Valentin Mureşan 

Comuna Cetate, 

Prin primar Dumitru-Lucian Tarniţă 

Comuna Coşbuc, 

Prin primar Ioan Pavelea 

Comuna Dumitra, 

Prin primar Gheorghe Bălăjan 

Comuna Dumitriţa, 
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Prin primar Ilie Vasile Uchrenciuc 

Comuna Feldru, 

Prin delegat Neamţi Daniel 

Comuna Galaţii Bistriţei, 

Prin primar Vermeşan Vasile Mihai 

Comuna Ilva Mică, 

Prin primar Aurel Horea 

( Comuna Ilva Mare, 

Prin primar Cicşa Stelian Octavian 

Comuna Josenii Bârgăului, 

Prin primar Nicolae Vrîncean 

Comuna Livezile, 
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Prin primar Traian Simionca 

Comuna Lechinţa, 

Prin primar Romeo-Daniel Florian 

Comuna Leşu, 

Prin primar Avram Sorin 

Comuna Lunca Ilvei, 

Prin delegat Titu Someşan 

( Comuna Maieru, 

Prin primar Vasile Borş 

Comuna Măgura Ilvei, 

Prin primar Valer Avram 

Comuna Mărişelu, 
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Prin primar Horea Călin Petruţ 

Comuna Matei, 

Prin primar Vasile Encian 

Comuna Miceştii de Câmpie, 

Prin primar Ioan Becan 

Comuna Milaş, 

Prin primar Iosif Gabor 

( 
Comuna Monor, 

Prin primar Ioan Cira 

Comuna Negrileşti, 

Prin primar Dumitru Costin 

Comuna Nimigea, 
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( 

Prin primar Mircea-Gavrilă Runcan 

Comuna Nuşeni, 

Prin primar Ioan Mureşan 

Comuna Parva, 

Prin împuternicit Toader Căluş 

Comuna Petru Rareş, 

Prin primar IonelRopan 

Comuna Poiana Ilvei, 

Prin primar Ioan Scridonesi 

Comuna Prundu Bârgăului, 

Prin primar Doru-Toader Crişan 
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Comuna Rebra, 

Prin primar Ştefan Danci 

Comuna Rebrişoara, 

Prin primar Clapău Viorel 

Comuna Rodna, 

Prin primar Valentin-Iosif Grapini 

Comuna Romuli, 

Prin primar Ioan Moniţa 

Comuna Runcu Salvei, 

Prin primar AnchidimPavelea 

Comuna Sînmihaiu de Cîmpie, 

Prin primar Ioan Mate 

Comuna Silivaşu de Cîmpie, 

Prin primar Ioan-Tiberiu Cămărăşan 
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Comuna Spermezeu, 

Prin primar Sorin Hognogi 

( 
Comuna Salva, 

Prin primar Gheorghe Onul 

Comuna Şanţ, 

Prin primar Marian Viorel Forogău 

Comuna Şieu, 

( Prin primar Ioan Cifor-Tiniş 

Comuna Şieuţ, 

Prin primar Mihai Gheorghe Ivan 

Comuna Şieu-Odorhei, 

Prin primar Sorin-Ioan Sfintean 
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Comuna Şieu-Măgheruş, 

Prin primar Sorin Aurel Mititean 

Comuna Şintereag, 

Prin primar Ioan Bob 

Comuna Teaca, 

Prin primar Damian-Iustian Muntean 

Comuna Târlişua, 

( 
Prin primar Vlăduţ Axente Purja 

Comuna Telciu, 

Prin primar Sever Mureşan 

Comuna Tiha Bârgăului, 

Prin primar Vasile Şut 
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Comuna Uriu, 

Prin primar Radu Gheorghe Spermezan 

Comuna Urmeniş, 

Prin primar Dumitru Tomşa 

Comuna Zagra, 

Prin primar Nicolae EugenBuşcoi 

( 
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Întocmit/Consilier juridic/Petrar Nicoleta 

( 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr .......... 

STATUTUL ACTUALIZAT 

AL 

„Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a 
deşeurilor municipale În judeţul Bistriţa-Năsăud" 

Prezentul statut este actualizat în urma în urma modificărilor prin Actul adiţional nr. 2 

adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 2 din 16.12.2008, Actul adiţional nr. 3 adoptat prin 

Hotărârea Adunării Generale nr.19 din 26.07.2012, Actul adiţional nr. 4 adoptat prin Hotărârea 

Adunării Generale nr.49 din 30.09.2014, Actul aditional nr. 5 adoptat prin Hotărârea Adunării 

Generale nr. 22 din 22.10.2019 şi a Actului adiţional nr. 6 adoptat prin Hotărârea Adunării 

Generale nr ...... din ........ 01.2021 a „Asociaţiei de dezvoltare intercom unitară pentru gestionarea 

integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud" 

I. Asociaţii:

1. Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa,
strada Piaţa Petru Rareş nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 420080, reprezentat de drept de
Emil-Radu Moldovan, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, prin delegat Grigore
Florin Moldovan, administratorul public al Judeţului Bistriţa-Năsăud.

2. Municipiul Bistriţa, prin Consiliul Local Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, strada Piaţa
Centrală nr. 6, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 420040, reprezentat de drept de Ioan Turc, în
calitate de primar, prin delegat Hangan Sorin, Viceprimar 1 al Municipiului Bistriţa.

3. Oraşul Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Beclean, str. Aleea Ghiocelului
nr.6, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 425100, reprezentat de drept de Nicolae Moldovan, în
calitate de primar, prin delegat Diugan Ovidiu Caius.

4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud, cu sediul în Năsăud, str. Piata Unirii nr.15,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 425200, reprezentat de drept Vlaşin Dorin-Nicolae, în calitate de
primar, prin delegat Badea Marius, viceprimar al oraşului Năsăud.

5. Oraşul Sângeorz-Băi, prin Consiliul Local Sângeorz-Băi, cu sediul în Sângeorz-Băi, str.
Izvoarelor nr. 2, judeţul Bistriţa-Nasaud, cod 425300, reprezentat de drept de Ogâgău Traian,
în calitate de primar.

6. Comuna Bistriţa-Bârgăului, prin Consiliul Local Bistriţa-Bârgăului, cu sediul în
comuna Bistriţa-Bârgăului, judeţul 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 Braniştea, prin Consiliul Local Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de drept de Martonos Tamas, în calitate de primar,
prin delegat Săsărman Cornel-Vasile, viceprimar al comunei Braniştea.

8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos, cu sediul în comuna
Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de drept de Simionca Florin
Sandu, în calitate de primar.

9. Comuna Budeşti, prin Consiliul Local Budeşti, cu sediul în comuna Budeşti, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de drept de Codrea Vasile, în calitate de primar.
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10. Comuna Căia nu Mic, prin Consiliul Local Căianu Mic, cu sediul în comuna Căianu Mic, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de drept de Ştir Dumitru-Paul, în calitate de 
primar. 

11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza, cu sediul în comuna Chiuza, Jud. Bistriţa
Năsăud, cod 427060, reprezentată de drept de Bradea Grigore, în calitate de primar.

12. Comuna Chiochiş, prin Consiliul Local Chiochiş, cu sediul în comuna Chiochiş, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de drept de Silaşi Vasile Adrian, în calitate de
primar.

13. Comuna Ciceu-Giurgeşti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgeşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Giurgeşti, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 , reprezentată de drept de Iuga Vasile, în
calitate de primar.

14. Comuna Ciceu-Mihăieşti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihăieşti, cu sediul în comuna
Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427218, reprezentată de drept de Mureşan
Valentin, în calitate de primar.

15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate, cu sediul în comuna Cetate, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427035, reprezentată de drept de Tarniţă Dumitru-Lucian, în calitate de primar.

16. Comuna Coşbuc, prin Consiliul Local Coşbuc, cu sediul în comuna Coşbuc, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427070, reprezentată de drept de Pavelea Ioan, în calitate de primar.

17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra, cu sediul în comuna Dumitra, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de drept de Bălăjan Gheorghe, în calitate de
primar.

18. Comuna Dumitriţa, prin Consiliul Local Dumitriţa, cu sediul în comuna Dumitriţa,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427037, reprezentată de drept de Uchrenciuc Ilie Vasile, în
calitate de primar.

19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local Feldru, cu sediul în comuna Feldru, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427080, reprezentată de drept de Ţiolan Grigore, în calitate de primar, prin
delegat Neamţi Daniel, viceprimar al comunei Feldru.

20. Comuna Galaţii Bistriţei, prin Consiliul Local Galaţii Bistriţei, cu sediul în comuna
Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de drept de Vermeşan
Vasile Mihai, în calitate de primar.

21. Comuna Ilva Mică, prin Consiliul Local Ilva Mică, cu sediul în comuna Ilva Mică, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de drept de Horea Aurel, în calitate de primar.

22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local Ilva Mare, cu sediul în comuna Ilva Mare, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427090, reprezentată de drept de Cicşa Stelian Octavian, în calitate de
primar.

23. Comuna Josenii Bârgăului, prin Consiliul Local Josenii Bârgăului, cu sediul în comuna
Josenii Bârgăului, judeţul 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, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427120, reprezentată de drept de Simionca Traian, în calitate de primar.

25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul Local Lechinţa, cu sediul în comuna Lechinţa, judeţul
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, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427115, reprezentată de drept de Avram Sorin, în calitate de primar.

27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local Lunca llvei, cu sediul în comuna Lunca Ilvei,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de drept de Lupşan Flaviu, în calitate de
primar, prin delegat Someşan Titu, viceprimarul comunei Lunca Ilvei.
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28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru, cu sediul în comuna Maieru, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427130, reprezentată de drept de Borş Vasile, în calitate de primar. 

29. Comuna Măgura Ilvei, prin Consiliul Local Măgura Ilvei, cu sediul în comuna Măgura
Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de drept de Avram Valer, în calitate
de primar.

30. Comuna Mărişelu, prin Consiliul Local Mărişelu, cu sediul în comuna Mărişelu, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427150, reprezentată de drept de Petruţ Horea-Călin, în calitate de
primar.

31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei, cu sediul în comuna Matei, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427135, reprezentată de drept de Encian Vasile, în calitate de primar.

32. Comuna Miceştii de Cîmpie, prin Consiliul Local Miceştii de Cîmpie, cu sediul în
comuna Miceştii de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427160, reprezentată de drept de
Becan Ioan, în calitate de primar.

33. Comuna Milaş, prin Consiliul Local Milaş, cu sediul în comuna Milaş, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427165, reprezentată de drept de Gabor Iosif, în calitate de primar.

34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Monor, cu sediul în comuna Monor, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427175, reprezentată de drept de Cira Ioan, în calitate de primar.

35. Comuna Negrileşti, prin Consiliul Local Negri Ieşti, cu sediul în comuna Negrileşti,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427068, reprezentată de drept de Costin Dumitru, în calitate de
primar.

36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea, cu sediul în comuna Nimigea, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427180, reprezentată de drept de Runcan Mircea-Gavrilă, în calitate de
primar.

37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local Nuşeni, cu sediul în comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427200, reprezentată de drept de Mureşan Ioan, în calitate de primar.

38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva, cu sediul în comuna Parva, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427210, reprezentată de drept de Strugari Ioan, în calitate de primar, prin
împuternicit Căluş Toader Vasile, viceprimar al comunei Parva.

39. Comuna Petru Rareş, prin Consiliul Local Petru Rareş, cu sediul în comuna Petrau
Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427220, reprezentată de drept de Ropan Ionel, în calitate
de primar.

40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local Poiana Ilvei, cu sediul în comuna Poiana
Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de drept de Scridonesi Ioan, în
calitate de primar.

41. Comuna Prundu Bârgăului, prin Consiliul Local Prundu Bârgăului, cu sediul în comuna
Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de drept de Crişan Doru
Toader, în calitate de primar.

42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra, cu sediul în comuna Rebra, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427235, reprezentată de drept de Danci Ştefan, în calitate de primar.

43. Comuna Rebrişoara, prin Consiliul Local Rebrişoara, cu sediul în comuna Rebrişoara,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de drept Clapău Viorel, în calitate de
primar.

44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna, cu sediul în comuna Rodna, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427245, reprezentată de drept de Grapini Valentin-Iosif, în calitate de primar.

45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli, cu sediul în comuna Romuli, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427250, reprezentată de drept de Moniţa Ioan, în calitate de primar.

46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei, cu sediul în comuna Runcu
Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de drept de Pavelea Anchidim, în
calitate de primar.
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47. Comuna Sînmihaiu de Cîmpie, prin Consiliul Local Sînmihaiu de Cîmpie, cu sediul în
comuna Sînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427260, reprezentată de drept de
Ioan Mate, în calitate de primar.

48. Comuna Silivaşu de Cîmpie, prin Consiliul Local Silivaşu de Cîmpie, cu sediul în
comuna Silivaşu de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de drept de
Cămărăşan Ioan-Tiberiu, în calitate de primar.

49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu, cu sediul în comuna Spermezeu,
judeţul 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, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427255, reprezentată de drept de Onul Gheorghe, în calitate de primar.

51. Comuna Şanţ, prin Consiliul Local Şanţ, cu sediul în comuna Şanţ, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427285, reprezentată de drept de Forogău Marian Viorel, în calitate de primar.

52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local Şieu, cu sediul în comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud,
cod 427290, reprezentată de drept de Cifor Tiniş Ioan Sebastian, în calitate de primar.

53. Comuna Şieuţ, prin Consiliul Local Şieuţ, cu sediul în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427315, reprezentată de drept de Ivan Mihai Gheorghe, în calitate de primar.

54. Comuna Şieu-Odorhei, prin Consiliul Local Şieu-Odorhei, cu sediul în comuna Şieu
Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427305, reprezentată de drept de Sfintean Sorin-Ioan, în
calitate de primar.

55. Comuna Şieu-Măgheruş, prin Consiliul Local Şieu-Măgheruş, cu sediul în comuna Şieu
Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427295, reprezentată de drept de Mititean Sorin Aurel,
în calitate de primar.

56. Comuna Şintereag, prin Consiliul Local Şintereag, cu sediul în comuna Şintereag,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427320, reprezentată de drept de Bob Ioan, în calitate de primar.

57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca, cu sediul în comuna Teaca, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427345, reprezentată de drept de Muntean Damian Iustian, în calitate de primar.

58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Târlişua, cu sediul în comuna Târlişua, judeţul
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, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427355, reprezentată de drept de Mureşan Sever, în calitate de primar.

60. Comuna Tiha Bârgăului, prin Consiliul Local Tiha Bârgăului, cu sediul în comuna Tiha
Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427360, reprezentată de drept de Şut Vasile, în calitate
de primar.

61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu, cu sediul în comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud,
cod 427365, reprezentata de drept de Spermezan Radu Gheorghe, în calitate de primar.

62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local Urmeniş, cu sediul în comuna Urmeniş, judeţul
Bistriţa-Năsăud, cod 427370, reprezentată de drept de Tomşa Dumitru, în calitate de primar.

63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra, cu sediul în comuna Zagra, judeţul Bistriţa
Năsăud, cod 427385, reprezentată de drept de Buşeai Nicolae Eugen, în calitate de primar.

denumiti colectiv asociaţii şi individual asociatul 

Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă 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, 
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în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de colectare, 

transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale „Asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale În judeţul 

Bistriţa-Năsăud" (denumită în continuare \\Asociaţia''), persoană juridică de drept privat, cu 

statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute în prezentul statut. 

CAPITOLUL I -DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 

Art. 1 (l).,,Denumirea Asociaţiei este " Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale În judeţul Bistriţa-Năsăud "conform 
dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi 
însemne proprii. Membrii Asociaţiei convin, de comun acord, ca în corespondenţa oficială să se 
utilizeze denumirea „A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud". 

( (2) Asociaţia intercomunitară este o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat şi 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 şi în baza art. 89 alin. (1) din OUG
57/2019 şi a art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată.

( J 

Art. 2 (1) Sediul Asociaţiei este în România, Strada Păcii nr. 2A, municipiul Bistriţa, judeţul 
Bistriţa Năsăud. 

(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ
teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunarii generale a Asociaţiei sau a consiliului director,
conform prezentului statut.

Art. 3 Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL li-SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art. 4 (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglemetării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a 
deşeurilor municipale ( denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţa a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării şi/sau dezvoltării, 
dupa caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 
Serviciului (Denumită în continuare Strategia de Dezvoltare). 

(2) Modalitate de gestiune a serviciilor de salubrizare este gestiunea delegată, realizată în baza
unui contract de delegare a gestiunii pe termen lung, atribuit unui operator privat. Procedura de
delegare a gestiunii şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare se
organizează şi se derulează în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de delegarea a gestiunii
se atribuie prin procedura de atribuire prevăzută de Legea nr.98/2016, Legea nr.99/2016 sau
Legea nr.100/2016, după caz.
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(3)Asociaţii declară ca interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general
al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii
Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale
populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene
privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru
finanţarea investiţiilor necesare în intrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului."

( 4) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate
cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor
şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de
utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care
se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv:

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori,
inclusiv în relaţia cu utilizatorii; 

b) modul de respectare de către utilizatori a obligaţiilor specifice serviciului de salubrizare
c) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
d) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
e) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau

modernizare a sistemelor de utilităţi publice; 
f) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de

utilităţi publice. 

Art. 5 (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 

a) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorul (ii), în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b) să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte
realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi
calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu
prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a
Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

d) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară

aferentă Serviciului;
f) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat

membrii săi despre aceasta, să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea
oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară
aferentă Serviciului;

g) să încheie contracte/protocoale/alte forme de colaborare cu organismele care
implementează răspunderea extinsă a producătorului;
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h) să solicite organismelor care implementează răspunderea extinsă a producătorului 
acoperirea costurilor nete de colectare, transport, depozitare, stocare temporară, 
valorificare pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile reciclabile municipale; 

i) să solicite organismelor care implementează răspunderea extinsă a producătorului
acoperirea costurilor de derulare a campaniilor de informare şi conştientizare conform
dispoziţiilor legale„

j) să solicite motivat, organismelor care implementează răspunderea extinsă a
producătorului, preluarea în vederea valorificării a deşeurilor de ambalaje din deşeurile
municipale

k) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură
cu Serviciul:

I. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte,
sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport
a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă
parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

II. aplicarea principiului solidarit�ţii;
III. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";
IV. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea

administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
V. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi

lucrărilor legate de Serviciu;
VI. buna gestiune a resurselor umane.

VII. implementarea si aplicarea principiilor şi instrumentelor economice prevazute
in legislaţia in vigoare aplicabilă.

I) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea identificării sau obţinerii resurselor
sau garanţiilor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare;

m) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele
Serviciului;

( l n) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de
delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu
excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

o) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin statut, asociaţii mandatează Asociaţia, conform
art. 10, alin.5 din Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele
atribuţii,drepturi şi obligaţii legate de Serviciu:
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a; să elaboreze şi să aprobe strategiile de îmbunătăţire şi dezvoltare a Serviciilor, programele 

de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurilor de servicii existente în prezent, 

programele de creare a unor noi infrastructuri şi programele de protecţia mediului; 

b) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi

prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării

Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea

măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care

operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi

nu asigură continuitatea Serviciului;

c) să consulte populaţia pentru a stabili politicile şi strategiile locale în privinţa organizării şi

modului de funcţionare a Serviciilor şi să informeze periodic populaţia în legatură cu

situaţia Serviciilor şi politicile de dezvoltare a acestora;

d) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;

e) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate

de operator prin contractul de delegare cu privire la:

I. modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de

operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în

relaţia cu utilizatorii;

II. modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune,

dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales

exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi

publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al

asociaţilor, aferente Serviciului;

III. asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;

IV. asigurarea protecţiei utilizatorilor;

f) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu

privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea

publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;

g) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în

contractul de delegare;

h) aprobarea modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi

modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

i) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin

clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

j) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de

furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de

utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a

contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi

aprobate de autorităţile de reglementare competente;

k) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de

delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul

gestiunii delegate;

I) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
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m) aprobarea urmatoarele documente prezentate de comisiile de licitaţie: 

I. studiile în legătură cu oportunitatea delegării managementului activităţilor

componente ale Serviciului în domeniul colectării deşeurilor, transportului şi

depozitării acestora la staţiile/punctele de transfer;

II. documentaţiile de licitaţie (inclusiv cerinţele de participare şi criteriile de

selecţie a operatorilor) elaborate pentru contractele de delegare a

managementului Serviciului.

III. termenii de referinţă şi regulamentul pentru Serviciu.

ftJ să numească membrii comisiilor de licitaţie în conformitate cu regulile prevăzute în 

Contractul de asociere referitoare la componenţa acestora, în vederea participării la 

licitaţiile organizate cu scopul finanţării contractelor de delegare al căror obiect este 

managementul următoarelor activităţi din sfera Serviciului: colectarea deşeurilor, transferul 

şi depozitarea la staţiile / punctele de transfer; 

o) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi

publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale;

p) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de

autorităţile de reglementare competente;

q) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare

privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

r) să întrerupă unilateral contractul de delegare şi să organizeze o nouă procedură în vederea

unui contract de delegare în cazul nerespectării repetate de către operator a obligaţiilor

contractuale, în condiţiile neluării de către acesta a măsurilor de remediere şi de atingere a

parametrilor calităţii.

s) să încheie contracte de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind

răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), conform legislaţiei în vigoare.

t) să realizeze activitatea de valorificare materială sau energetică a deşeurilor reciclabile

colectate separat şi rezultate în urma activităţii de sortare, către reciclatori sau

valorificatori.

u) să încaseze veniturile din valorificarea deşeurilor reciclabile şi bonificaţiile de la OIREP în

vederea acoperirii sau compensării costurilor nete, conform prevederilor legale şi

contractuale.

v) Asociatia si asociatii au competente comune de constatare si sanctionare a contraventiilor

prevazute de legile speciale si Regulamentul serviciului, sens în care asociatii imputernicesc

Asociatia sa aiba la randul sau, impreuna cu acestia, posibilitatea de constatare si

sanctionare a contraventiilor, în conditiile legii si a regulamentului serviciului de salubrizare

aplicabil.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

Art. 6 (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţii proprii, pe de o parte, şi din 
dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, 
acordat sau ce va fi acordat asociaţiei de către asociaţi, pe de alta parte; 
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(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 36000 lei RON, constituit din contribuţia în numerar a
asociaţilor, după cum urmează:
- Judeţul Bistriţa-Năsăud -2000 lei

- Municipiul Bistriţa -2000 lei

- Oraşul Beclean -1000 lei

- Oraşul Năsăud -1000 lei

- Oraşul Sângeorz-Băi -1000 lei
- Comunele din Judeţul Bistriţa-Năsăud, în număr de 58 - câte 500 lei fiecare."

Art. 7 Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ;

c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;

d) Orice alte surse legale de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. Asociaţia nu are calitatea de operator. Asociaţia va desfăşura activităţi economice, 
conform contractelor/protocoalelor încheiate cu Organizaţiile care Implementează Răspunderea 
Extinsă a Producătorului (OIREP); 

Art. SA 1. Asociaţia are calitatea de persoană impozabilă din punct de vedere al TVA pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare pentru unităţile administ_rativ-teritoriale membre, atunci când 
acţionează conform art. 271 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art. 9 Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi 
se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare." 

CAPITOLUL IV-ASOCIAŢII 

Art. 10 Asociaţii au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în
aceste organe ;

b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului
Statut;

c) să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.

Art. 11 Asociaţii au următoarele obligaţii : 

a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
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b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la data de 31 martie a anului 
în curs,sau cel mai târziu în termen de 30 zile de la data aprobării bugetului. Cuantumul 
cotizaţiei se stbileşte anual de către asociaţi în adunarea generală. 

c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfasurate de Asociatie.
d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei ;

Art. 12 (1) Calitatea de asociat înceteaza în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform 
prevederilor prezentului articol. 

(2) Asociaţii care au delegat împreună gestiunea de utilităţi publice către acelaşi
operator/operator regional se pot retrage din Asociaţie înainte de data expirării contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorităţii celorlalţi asociaţi membrii, exprimat 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor 
finanţatoare în cazul în care au beneficiat sau beneficiază de investiţii cofinanţate din fonduri 
europene, şi numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractile de delegare a gestiunii 
serviciilor sau, după caz, în statutul Asociaţiei . Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă 
din Asociaţie şi, respectiv, din contractul de delegare, acesta va notifica Preşedintelui Asociaţiei şi 
celorlalţi asociaţi intenţia sa . Preşedintele Asociaţiei , în cel mult 30 de zile de la data primirii unei 
astfel de notificări va solicita în scris acordul entităţii finanţatoare şi va convoca Adunarea 
Generală a Asociaţilor în cel mult 30 de zile de la data primirii răspunsului din partea entităţii 
finanţatoare 

(3) Adunarea generală a asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la
contractele de delgare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor fiecarui 
contract de delegare, şi va hotărâ modificarea corespunzatoare a prezentului Statut şi a Actului 
Constitutiv al Asociaţiei. 

( 4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu
operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea se face 
înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din 
Asociaţie. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la 
care s-a luat cunostinţă despre respectiva situaţie. Adunarea generală va hotărî excluderea din 
Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun în contractele de delegare 
(în special cu privire la investiţii), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare 
respective, şi va hotărî modificarea corespunzatoare a prezentului statut şi a Actului Constitutiv al 
Asociaţiei. Este asimilat refuzul de a delega gestiunea Serviciului şi neadaptarea, în două şedinţe 
consecutive ale autorităţii delagative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării 
gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art.17 alin (2), lit.a) pct. III din alte motive decât 
un vot negativ. 

(5) Orice membru asociat care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă
sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a
beneficiat pe durata cât a fost membru al asociaţiei;

b) sumele prevăzute ca despagubiri în contractele de delgare.
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c) cuantumul cotizaţiilor restante, la care se adaugă majorările de întârziere calculate potrivit
prevederilor OG.13/2011 şi ale prezentului statut ;

Art. 13 (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul tuturor asociaţilor, noi membri. Aceştia au 
obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia 
contractul de delegare în numele sau pe seama asociaţilor, în condiţiile legii; 

(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va
încheia un act adiţional la statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul Statutului;

(3) Se consideră că orice nou membu al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile Statutului,
Actului Constitutiv şi ale Contractului de delegare de la data aderării sale.

CAPITOLUL V-ORGANELE ASOCIAŢIEI 

Adunarea generală a Asociaţiei 

Art. 14 (1) Adunarea Generală este organul colectiv de conducere al Asociaţiei, are rol şi atribuţii 
deliberative şi este formată din reprezentanţii de drept sau împuterniciţii ai acestora, ai unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, respectiv primarii şi preşedintele consiliului judeţean. 

(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în
cadrul adunării generale a Asociaţiei.

(3) Primarii/Preşedintele Consiliului Judeţean pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor
administrativ teritoriale în adunările generale viceprimarilor/vicepreşedinţii consiliului judeţean,
administratorilor publici, secretarului general al judeţului, precum şi oricăror alte persoane din
cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes local/
judeţean.

(4) Adunarea generală dezbate şi analizează activitatea Asociaţiei şi propune măsuri şi acţiuni
pentru îmbunătăţirea acesteia.

Art. 15 Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile 
prevazute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel. 

Art. 16 (l)Adunarea generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 al. (2) din 
Ordonanţă Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin legea 
nr. 246/2005,anexei 2 din HG. 855/2008, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de statut, în 
exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin 
acesta, precum şi drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art.17 alin.(2),lit 
.a). 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, adunarea generală adoptă hotărâri cu caracter normativ
sau individual. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative;
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(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada

încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director; 
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a

proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; 
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi

funcţionare a comisiei de cenzori; 
f) aprobarea organigramei Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei şi

dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare

depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro; 
h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

( i) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după

( )

lichidare, precum fuzionarea, în condiţiile legii, cu alte asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, cu
respectarea principiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr.51/2006, inclusiv principiile autonomiei
locale şi descentralizării serviciilor publice

j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii şi a excluderii unor membri din
Asociaţie; 

k) aprobarea cotizaţiei anuale;
I) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

( 4) În exercitarea mandatului acordat Asociaţiei, prin Statut, de către membrii asociaţi, conform
art. 5, alin. (2), Adunarea Generală a Asociaţiei adoptă hotărâri cu privire la:

a) aprobarea strategiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare a Serviciului, programelor de
reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurilor de servicii existente în prezent,
programelor de creare a unor noi infrastructuri şi programelor de protecţie a mediului;

b) stabilirea politicilor şi strategii lor locale în privinţa organizării şi modului de funcţionare a
Serviciului;

c) aprobarea regulamentului serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilităţi publice, pe baza regulamentului-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente

d) aprobarea studiilor în legătură cu oportunitatea Serviciului şi a documentaţiei de atribuire,
(inclusiv cerinţele de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor) după avizarea
prealabilă a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, care va
include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi
anexele obligatorii la acesta - în cazul gestiunii delegate.
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e) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii; 

f) numirea membrilor comisiilor de licitaţie în conformitate cu regulile prevăzute în Contractul
de asociere referitoare la componenţa acestora.

g) monitorizarea respectării obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatori în
cadrul Contractelor de delegare cu privire la următoarele: respectarea obligaţiilor
contractuale asumate de Operatori şi a indicatorilor de performanţă; modul de
administrare, expolatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi modernizare a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului de salubrizare şi a altor bunuri din
patrimoniul public/privat, în legătură cu Serviciul, ale unităţilor administrativ-teritoriale;

h) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxelor, preţurilor şi tarifelor, după caz, în
condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente

i) aplicarea măsurilor corective menţionate în Contractul de delegare, în situaţia în care
operatorul nu respectă nivelul de eficienţă şi indicatorii de performanţă pe care şi i-a
asumat prin contract şi nu asigură continuitatea/menţinerea Serviciului;

j) întreruperea unilaterală a contractului de delegare şi oraganizarea unei noi proceduri în
vederea atribuirii unui nou contract de delegare în cazul nerespectării repetate de către
operator a obligaţiilor contractuale, în condiţiile neluării de către acesta a măsurilor de
remediere şi de atingere a parametrilor calităţii.

Art. 17 (1) În temeiul art. 16, alin ( 4), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în 
special: 

a) operatorul
b) strategia de dezvoltare;
c) politica tarifară;
d) contractele de delegare;

( (2) În legatură cu acestea, asociaţii convin:

a) Operatorul:

I. 

II. 

Operatorul va fi o societate comercială înfiinţată în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru 
asociaţi; 

III. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii prin
contractul/contractele de delegare, va întreţine, va moderniza, va reabilita, şi
va extinde infrastructura concesionată şi va gestiona Serviciul/activităţile
componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform clauzelor
contractului de delegare;

14 



( 

( 

IV. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligaţiilor care îi/le 
incumbă în temeiul contractului de delegare; 

b) Strategia de dezvoltare:

I. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a
Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare
atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora,
precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de
investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de strategia de dezvoltare;

II. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de
Uniunea Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de
la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale
operatorului(lor);

III. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate
în şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative
ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în
urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în
urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii
prioritare şi planurile de finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din
contractele de delegare corespunzătoare;

IV. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse aprobării
Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autoritaţile deliberative ale asociaţilor
beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor).

c) Politica tarifară:

I. Fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate
de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform
politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul
acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în
vigoare;

d) Contractele de delegare:

I. Contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităţilor
componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în
vigoare şi va/vor fi încheiat( e) cu operatorul de către asociaţie, în numele şi pe
seama asociaţilor/acelor asociaţi care delegă împreună prin acelaşi contract de
delegare activităţile componente ale Serviciului sub responsabilitatea acestora;

II. Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de
delegare a gestiunii a căror durată este mai mare de 5 ani, aceasta se
stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016, ale Legii
nr.99/2016 si ale Legii nr.100/2016 şi nu va depăsi durata maximă necesară
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recuperări investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional 
prin contractul de delegare; 

III. condiţiile de amortizare a investiţiilor ce cad în sarcina operatorului, care
determină, la rândul lor, durata contractului de delegare a gestiunii, vor fi
identificate prin Studiul de oportunitate, aprobat în condiţiile legii;

IV. Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile
pe care aceştia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor Statutului;

V. Serviciul va fi încredinţat unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor
contract/contracte de delegare;

VI. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi
pe seama asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de
altă parte, de operator;

VII. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va
întreţine, moderniza, reabilita infrastructura tehnico-edilitară şi va gestiona
Serviciul pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de
delegare. Realizarea acestor responsabilităţi se face prin indicatori de
performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului;

VIII. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin Statut, va exercita în
numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin
în calitate de delegatar.

Art. 18 Reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru 
activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 19 ( 1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată ori de câte ori este necesar ( cel puţin 
o dată pe an), de către preşedintele Asociaţiei sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor,

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 ( cinci) zile
calendaristice înainte de şedinţă şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei;

( (3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai
reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul şi obligaţia să participe şi să voteze cu privire la luarea
respectivelor hotărâri conform prevederilor Statutului;

( 4) Membrii asociaţi au obligaţia să-şi asigure în permanenţă reprezentativitatea în cadrul
şedinţelor adunării generale. În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi, mandatat în
acest scop, nu poate participa la una din şedinţele adunării generale, acesta are obligaţia de a
anunţa membrul asociat în cauză în vederea mandatării unui alt reprezentant pentru şedinţa
respectivă. În situaţia în care reprezentantul unuia dintre membrii asociaţi sau împuternicitul
acestuia în condiţiile atr. 14 al. 1 din Statut, refuză să participe la două şedinţe consecutive AGA
la care acesta a fost convocat, membrul asociat are obligaţia de a-i retrage mandatul iniţial şi de
a numi un nou reprezentant, permanent, al acestuia în AGA. În cazul în care AGA nu se poate
desfăşura din lipsă de cvorum datorită absenţei reprezentantului membrului asociat sau a
împuternicitului acestuia desemnat în condiţiile art.14 a.1 , art.21 al 5 din prezentul Statut şi
art.20 al. 7 din anexa 2 la HG.855/2008, cu ocazia convocării unei noi AGA în condiţiile art.20 al.3
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( 

din anexa 2 a HG 855/2008 şi art.21 al.3 din prezentul Statut asociatul absent va fi notificat în 

scris asupra obligaţiei legale de a-şi desemna în condiţii legale un alt reprezentant sau 

îm putem icit. 

(5) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei;

(6) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în

absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.

(7) Procesul verbal al şedinţei va fi redactat de către un membru al aparatului tehnic în calitate

de secretar al şedinţei ( de regulă secretarul aparatului tehnic);

(8) Procesul verbal este semnat de preşedinte şi 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 şedinţei, fiecărui asociat convocat conform 

prevederilor alin. (2) din prezentul articol, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu 

prezent la şedinţă. 

(9) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru, special destinat

acestui scop, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

(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. 19" 1 Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură 

electronică extinsă. 

Art. 20 (1) Autorităţile administraţiei publice locale mandatează Asociaţia să exercite, în numele şi 

pe seama lor, următoarele obligaţii pe care acestea le au faţă de operatorii prestatori ai serviciului 

de utilitate publică: 

a) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de

ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat; 

b) să asigure un mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;

c) să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin contractul de delegare a gestiunii

serviciului; 

d) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare

privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public. 
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Art. 21 (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16, 
alin. (3), lit.a), lit i) şi lit. j) şi art. 16, alin ( 4), lit. a-e, h-j nu pot fi votate de reprezentanţii 
asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a 
autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este." 

(2) În oricare din situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă o hotărâre a adunării generale a
Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio 
hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia 

(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. a) - h) şi lit. j) - I) se iau în prezenţa a două treimi din 
numărul asociaţiilor şi cu majoritatea voturilor asociaţiilor prezenţi. Dacă la prima convocare 
cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, 
care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, 
iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul 

( de membrii prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 

( 

Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 
asociaţiilor, cvorum şi majoritate obligatorie la oricare convocare. 

( 4) Hotărârile adunării generale se adoptă prin consens, ţinând cont că asociaţia s-a
constituit liber consimţit pentru realizarea unui scop comun tuturor membrilor; 

(5) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei
adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat 
al unităţii administrativ - teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii 
deliberative a unităţii administrativ - teritoriale asociate. 

(6) Hotărârile luate În adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa

autorităţilor deliberative ale asociaţilor sau asociaţilor implicaţl după caz, În termen de cel mult 5 

(cinci) zile calendaristice de la data şedinţel prin una din modalităţile prevăzute la art. 19 alin. (2) 

din prezentul Statut. De asemenea Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării 

generale pe propria pagină de internet. 

(7) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute în Statut poate iniţia acţiune în justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(8) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate În exercitarea

atribufiilor 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 prezenta 

tuturor asociafilor/asociafilor implicafi şi cu votul favorabil fie a cel pufin Jumătate din numărul 

asociafilor/asociaţilor imp/icafi care Însumează cel pufin două treimi din numărul total al populaţiei 

tuturor asociaţilor/asociafilor implicafl fie a cel puţin două treimi din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicafi care Însumează cel pufin Jumătate din numărul total al populaţiei 

tuturor asociaţilor/asociaţilor implicafi. 
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( 

Consiliul director 

Art. 22 (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 
ani. Componenţa Consiliului Director va asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării 
generale; 

(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director;

(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia
în vigoare;

( 4) În îndeplinirea responsabilităţilor sale, consiliul director adoptă decizii în cadrul şedinţelor
consiliului director. Deciziile consiliului director sunt duse la îndeplinire de preşedintele acestuia
direct sau prin intermediul aparatului tehnic al Asociaţiei.

Art. 23 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a 
Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute în Statut şi conform legislaţiei în vigoare; 

(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie Asociaţiei:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului
financiar viitor;

b) elaborează programele anuale de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, respectiv reparaţii
capitale;

c) stabileşte cotele de participare la finanţarea cheltuielilor de capital;

d) prioritizează cheltuielile şi modul de folosire a fondurilor proprii;

e) stabileşte modul de înregistrare şi utilizare a bunurilor realizate în cadrul Asociaţiei şi, dacă e
( cazul, schimbarea destinaţiei unor asemenea bunuri;

f) evaluează activitatea comisiei de cenzori şi a membrilor acesteia;

g) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al
Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale;

h) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor
a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

i) angajează personalul Asociaţiei, (membrii aparatului tehnic), cu respectarea regulamentului de
organizare şi funcţionare ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli; aplică sancţiuni
personalului din structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea activităţilor proprii şi
îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
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( 

j) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei 

şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia 

datorată în termenul prevazut de Statut; 

k) propune adunării generale modificarea Actului Constitutiv, a Statutului, sau a altor reglementări

interne, ori de câte ori este cazul; 

I) răspunde de relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ

teritoriale membre ale Asociaţiei, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul 

Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat 

cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut; 

m) urmăreşte, în condiţiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociaţiei de către propriul

personal sau de către terţi; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, 

sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Codului muncii; în cazul neidentificării 

persoanelor vinovate, reparaţiile urmand a se efectua din contul Asociaţiei, în condiţiile legii. 

n) propune Adunarii generale a Asociaţiei ca managementul financiar, managementul de

proprietate sau atribuţiile Comisiei de cenzori, să fie preluate, pe bază de contract, de către

persoane juridice.

o) hotărăşte necesitatea efectuării operaţiunilor de verificare şi control asupra modului de

gestionare a bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale membre

ale Asociaţiei preluate în gestiune sau asupra bunurilor nou create

p) propune adunării generale a Asociaţiei ca gestiunea serviciilor de salubrizare încredinţate să fie

preluată, pe bază de contract, de către persoane juridice.

q) decide acţionarea în contencios administrativ a membrilor asociaţiei vinovaţi de neplata cotelor

lunare de contribuţie la bugetul Asociaţiei, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neprevăzute,

timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit;

( 

\ r) monitorizează asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei

în conformitate cu obiectivele acesteia, a securităţii şi igienei în procesul muncii, precum şi

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

s) propune adunării generale a Asociaţiei programe de măsuri şi planuri de acţiuni cu privire la

dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea

activităţii Asociaţiei, modificări ale statutului, participări cu capital, concesionări de terenuri,

contractări de credite, asigurări şi altele asemenea;

t) stabileşte şi supune validării adunării generale a Asociaţiei sistemul de penalizări aplicabil UAT

urilor/ utilizatorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor pentru

neplata facturilor lunare reprezentând contravaloarea serviciilor prestate.
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u) adopta decizii cu privire la organigrama, numarul, functiile, sarcinile, si atributiile personalului

din aparatul tehnic al Asociatiei necesar functionarii acesteia, conditiile de angajare si salarizare a

personalului, cuantumul si modalitatea de actualizare a remuneratiilor;

v) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau impuse prin mandatarea încredinţată de adunarea

generala

(3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de

Asociaţi conform art. 5 alin. (2):

a) gestionarea propriu-zisă a Serviciului transferat în responsabilitatea Asociaţiei;

b) elaborarea strategiillor de îmbunătăţire şi dezvoltare a Serviciilor, programelor de reabilitare,

extindere şi modernizare a infrastructurilor de servicii existente în prezent, programelor de creare

a unor noi infrastructuri şi programelor de protecţia mediului

c) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o

concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de

amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

d) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi prin

contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de

către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi

a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care operatorul nu respectă

nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea

Serviciului;

e) consultarea populaţiei pentru a stabili politicile şi strategiile locale în privinţa organizării şi

modului de funcţionare a Serviciilor şi informarea periodică a populaţia în legatură cu situaţia

Serviciilor şi politicile de dezvoltare a acestora

f) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în prestarea

Serviciului sau în relaţia cu membrii asociaţi sau utilizatorii Serviciului.

g) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de
operator prin contractul de delegare cu privire la:

g.1) verificarea modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate
de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii. 

g.2) verificarea modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune,
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în 
condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului 
public şi/sau privat al asociaţilor, aferente Serviciului. 

g.3) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public.
g.4) asigurarea protecţiei utilizatorilor.
g.5) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu

privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau 
privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului. 
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h) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin
clauze contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului.

i) rezilierea contractului de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului unui alt operator,
desemnat prin licitaţie publică după organizarea unei noi proceduri de delegare a gestiunii.

j) alte atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi conform art. 5 alin. (2).

Art. 24 (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei; 

(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din

numărul membrilor consiliului director.

( (3) Consiliul director va alege dintre participanţii la sedinţă un secretar (de regulă un membru al

aparatului tehnic) care va redacta procesul-verbal al sedinţei. Procesele-verbale se semnează de

toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează într-un

registru, special destinat acestui scop, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

I 

� 

( 4) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, consiliul director va numi un aparat tehnic

propriu care va fi condus de un director executiv. Aparatul tehnic este compus din personal

angajat prin contract individual de muncă şi este finanţat din resursele Asociaţiei.

(5) Modul de organizare şi de funcţionare a aparatului tehnic sunt stabilite prin Regulamentul de

organizare şi funcţionare al aparatului tehnic şi Regulamentul intern, aprobate prin decizie a

consiliului director.

(6) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:

a) un director executiv;

b) un secretar;

c) un contabil;

d) unul sau mai mulţi consilieri juridici;

e) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului/contractelor

de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin Statut.

(7) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare

sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.

Art. 25. Preşedintele Consiliului Director 

(1) Preşedintele consiliului director asigură aducerea la îndeplinire a deciziilor consiliului director,

soluţionează problemele curente ale Asociaţiei, coordonează şi controlează activitatea aparatului

tehnic al Asociaţiei;
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( 

(2) Preşedintele consiliului director este, totodată, şi preşedintele Asociaţiei, pe care o reprezintă

în raporturile cu autorităţile deliberative şi executive membre, cu autorităţile administraţiei publice

centrale şi locale, cu instituţiile publice, precum şi cu celelalte persoane fizice sau juridice cu care

Asociaţia are relaţii. Preşedintele angajează Asociaţia, prin semnătura sa, în relaţiile acesteia cu

terţii;

(3) Preşedintele consiliului director exercită şi funcţia de şef al aparatului tehnic al Asociaţiei;

( 4) Preşedintele Asociaţiei informează şi răspunde în faţa consiliului director de rezolvarea

situaţiilor litigioase apărute în cadrul Asociaţiei;

(5) Preşedintele consiliului director acţionează operativ prin intermediul aparatul tehnic al

Asociaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei, având următoarele atribuţii:

A. asigură managementul general al Asociaţiei prin:

a) convocarea, conducerea şi organizarea şedinţelor adunării generale a Asociaţiei

b) convocarea şi conducerea şedinţele consiliului director;

c) asigurarea elaborarii documentaţiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii

serviciului de utilităţi publice din responsabilitatea asociaţiei;

d) organizează şi asigură derularea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului/serviciilor

de utilităţi publice din responsabilitatea Asociaţiei, inclusiv concesionarea administrării şi

exploatării sistemului de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciului din

responsabilitatea Asociaţiei;

e) asigură elaborarea şi promovarea spre aprobare a strategiei/strategiilor de dezvoltare a

serviciului încredinţat Asociaţiei, respectiv a planurilor de măsuri şi acţiuni necesare

implementării acestuia/acestora;

f) asigură elaborarea şi promovarea spre aprobare a regulamentului Serviciului, a caietelui de

sarcini şi a criteriilor de selecţie specifice Serviciului din responsabilitatea Asociaţiei;

g) organizează activitatea de monitorizare şi control a contractului de delegare a gestiunii

Serviciului;

h) verifică respectarea de către operator a procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a

tarifelor Serviciului

i) monitorizează activităţile curente ale operatorului, modul de administrare, funcţionare şi

exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de utilităţi publice, precum

şi gradul de satisfacţie al colectivităţilor locale reprezentate în Asociaţie, conform

contractului de gestiune a serviciului încredinţat acesteia;

j) verifică respectarea şi îndeplinirea hotărârilor adoptate de adunarea generală a Asociaţiei şi

a deciziilor consiliul director; organizează, conduce şi controlează activitatea serviciilor

interne şi a aparatului propriu al Asociaţiei şi adoptă măsuri corespunzătoare pentru

îndeplinirea sarcinilor acestora;

k) supraveghează stricta respectare a clauzelor contractuale, în cazul în care gestiunea

serviciilor încredinţate asociaţiei, respectiv administrarea şi exploatarea patrimoniului
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aferent acestora este asigurată de persoane juridice în baza contractelor de delegare a 
gestiunii; 

I) reprezintă Asociaţia în încheierea şi derularea contractelor de delegare şi îşi asumă drepturi
şi obligaţii în numele Asociaţiei;

m) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de
Asociaţie împotriva unui terţ ori a membrilor asociaţiei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile
statutare faţă de Asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre membrii, care contestă o
decizie a Asociaţiei;

n) semnează contractele individuale de muncă sau convenţiile civile de prestări de servicii în
situaţia externalizării atribuţiilor unei funcţii din cadrul aparatului tehnic

o) controlul, retribuirea, numirea comisiilor disciplinare şi aplicarea sancţiunii avertismentului
scris personalului angajat în structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea
activităţilor proprii şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale

p) verificarea şi controlul cunoaşterii, însuşirii, aplicării şi respectării în activitatea specifică
( fiecărui loc de muncă a prevederilor actelor normative referitoare la domeniul serviciilor de

salubrizare încredinţate;

B. asigură managementul financiar al Asociaţiei prin:
a) organizarea gestiunii mijloacelor materiale şi financiare ale asociaţiei;
b) organizarea sistemului de încasare a cotelor de contribuţie a membrilor asociaţiei la

bugetul Asociaţiei;
c) fundamentarea şi elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi îl

supune spre dezbatere şi însuşire consiliului director;
d) monitorizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, după aprobarea acestuia în

adunarea generală a Asociaţiei
e) avizarea efectuării plăţilor şi încasărilor lunare către terţi;
f) actualizarea, dacă este cazul, cu avizul consiliului director, a fondului IID;
g) întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor Asociaţiei, specifice

( managementului financiar; 
h) prezentarea, la solicitarea consiliului director sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor ori a

documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale Asociaţiei;
i) verificarea sau avizarea documentaţiilor de achiziţii, a contractelor de achiziţii publice şi a

situaţiilor de lucrări;
j) încheierea, semnarea şi monitorizarea contractelor de achiziţii dintre Asociaţie în calitate de

autoritate contractantă şi furnizorii de utilităţi ( energie electrică, telefonie, combustibili,
energie termică şi altele asemenea), bunuri, lucrări sau servicii;

k) avizarea atribuirii şi monitorizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
salubrizare încredinţate şi a infrastructurii aferente.

I) încheierea/semnarea contractelor de colaborare cu organizaţiile care implementează
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).

C. asigură managementul patrimoniului Asociaţiei, şi anume:
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a) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de
utilităţi publice, întocmirea fişelor tehnice periodice cu privire la starea tehnică a
construcţiilor şi a instalaţiilor aferente;

b) monitorizează funcţionalitatea, integritatea şi condiţiile de utilizare a bunurilor deţinute de
Asociaţie în administrare şi exploatare, respectiv a bunurilor proprietate a Asociaţiei;

c) verifică programarea şi efectuarea, la timp şi eficient, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente;

d) supraveghează execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii curente şi participă la
recepţia lor, consemnând finalizarea acestora şi verifică efectuarea plăţilor corespunzătoare
stadiului lucrărilor contracte;

e) angajarea şi promovarea personalului din structura organizaţională a Asociaţiei pentru
derularea activităţilor proprii şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

f) controlul, retribuirea, numirea comisiilor disciplinare şi aplicarea sancţiunii avertismentului
scris personalului angajat în structura organizaţională a Asociaţiei pentru derularea

( activităţilor proprii şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale
,' 

g) verificarea şi controlul cunoaşterii, însuşirii, aplicării şi respectării în activitatea specifică
fiecărui loc de muncă a prevederilor actelor normative referitoare la domeniul serviciilor de
salubrizare încredinţate;

D. îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

E. atribuţiile prevăzute la lit. A - D sunt delegate directorului executiv al Asociaţiei şi se
realizează prin intermediul aparatului tehnic, cu excepţia lit. a), b ), I) şi n) de la pct. A şi lit.
e) de la pct. C."

(6) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Director poate emite dispoziţii verbale
sau scrise, obligatorii, sub rezerva legalităţii lor

Controlul financiar al Asociaţiei 

Art. 26 (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori 
formată din 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu 
posibilitatea prelungirii; 

(2) Comisia de cenzori este organul de control al Asociaţiei care asigură controlul activităţii
economico-financiare şi urmăreşte respectarea legalităţii financiar-contabile în angajarea,
administrarea şi exploatarea bunurilor materiale şi a resurselor financiare ale Asociaţiei;

(3) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii;

( 4) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare;

(5) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
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a) verificarea, cel puţin o dată pe an, a modului în care este administrat patrimoniul
Asociaţiei;

b) verificarea execuţiei bugetare;
c) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
d) poate participa la şedinţele consiliului director dar fără drept vot;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în Statut sau stabilite de adunarea generală;

(6) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit Regulamentului
(UE) nr. 549/2013al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul
european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia să raporteze
anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico - financiară a acestora,
conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Capitol VI - COTIZAŢII I CONTRIBUŢII 

Art. 27 (1) Cotele de contribuţie reprezintă sumele pe care fiecare autoritate deliberativă trebuie 
să le alace periodic bugetului Asociaţiei, în calitate de membru al acesteia; 

(2) Cotele de contribuţie ce revin fiecărui membru al Asociaţiei pentru acoperirea şi finanţarea
cheltuielile curente şi/sau a cheltuielilor de capital ale Asociaţiei se calculează şi se repartizează
potrivit unor criterii şi proceduri stabilite prin actele Asociaţiei;

(3) Aceste contribuţii pot fi majorate sau reduse prin hotărâre a adunării generale, cu respectarea
prevederilor legale;

( 4) Plata cotelor de contribuţie se face periodic, la datele şi în cuantumurile convenite potrivit
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, astfel: până în data de 31 martie a fiecărui an
calendaristic pentru anul în curs. În situaţia în care până la această dată nu sunt aprobate
bugetele locale, plata contribuţiei se face în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetelor în
Consiliile Locale. Neplata la termen a contribuţiilor atrage majorări de întârziere calculate potrivit
prezentului Statut şi OG.13/2011.

Art. 28 (1) După expirarea termenului de plată stabilit conform paragrafului precedent, Asociaţia 
poate calcula şi percepe, potrivit prevederilor legale, majorări de întârziere pentru suma 
neachitată, prin decizia consiliului director; 

(2) Majorările de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenţei, fiind stabilite
procentual, conform Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi anume
0,01 % din cuantumul contribuţiei/cotizaţiei anuale, pentru fiecare zi de întârziere. Majorările de
întârziere se calculează asupra sumelor restante de la data depăşirii scadenţei şi până la data
îndeplinirii efective a obligaţiei. Majorările nu pot fi mai mari decât neplata la termen a obligaţiilor
bugetare, fără ca suma majorărilor să poată depăşi cota de contribuţie/cotizaţie la care s-au
aplicat.
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(3) În cazul în care membrii Asociaţiei nu-şi respectă angajamentele şi obligaţiile de plată
asumate prin Statut, asociaţia legal constituită se poate adresa instanţelor de judecată
competente;

( 4) Urmărirea de către Asociaţie a sumelor datorate de părţile membre se face în baza listelor de
plăţi efectuate. Cheltuielile efectuate în scopul recuperării datoriilor vor fi suportate de părţile
restanţiere în cauză;

(5) Sentinţa dată în favoarea Asociaţiei pentru sumele datorate de părţile membre poate fi pusă
în aplicare prin orice modalitate permisă de lege pentru recuperarea datoriilor/creanţelor;

(6) Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt
înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Capitol VII- DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

( , Art. 29 Asociaţia se dizolvă : 

a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 30 Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în
termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu
prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care
adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

{ c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în
termenul legal prevăzut în acest scop. 

Art. 31 Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: 

a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) Asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 32 (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. 
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(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale
sau a instanţei judecătoreşti competente.

Art. 33 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Capitol VIII - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 34 (1) Statutul poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor 
asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop; 

(2) Statutul este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
( domeniu, Statutul va fi modificat în conformitate cu noile prevederi;

� 

(3) Toate litigiile născute din/sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind
interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi
deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul statut a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi ... 01.2021. 

ASOCIATII 

Judeţul Bistriţa-Năsăud, 

Prin delegat Grigore Florin Moldovan 

Municipiul Bistriţa, 

Prin delegat Hangan Sorin 

Oraşul Beclean, 

Prin delegat Caius-Ovidiu Diugan 
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Oraşul Năsăud, 

Prin delegat Badea Marius 

Oraşul Sângeorz-Băi 

Prin primar Traian Ogâgău 

( 
< Comuna Bistriţa-Bârgăului 

Prin delegat Nimigean Ioan 

Comuna Braniştea, 

Prin delegat Săsărman Cornel Vasile 

Comuna Budacu de Jos, 

Prin primar Simionca Florin Sandu 

Comuna Budeşti, 

Prin primar Vasile Codrea 

Comuna Căianu Mic, 
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Prin primar Dumitru-Paul Ştir 

Comuna Chiuza, 

Prin primar Grigore Bradea 

Comuna Chiochiş, 

Prin primar Vasile Adrian Silaşi 

Comuna Ciceu-Giurgeşti, 

Prin primar Vasile Iuga 

Comuna Ciceu-Mihăieşti, 

Prin primar Valentin Mureşan 

Comuna Cetate, 

Prin primar Dumitru-Lucian Tarniţă 

Comuna Coşbuc, 

Prin primar Ioan Pavelea 
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Comuna Dumitra, 

Prin primar Gheorghe Bălăjan 

Comuna Dumitriţa, 

Prin primar Ilie Vasile Uchrenciuc 

' 
Comuna Feldru, 

Prin delegat Neamţi Daniel 

Comuna Galaţii Bistriţei, 

Prin primar Vermeşan Vasile Mihai 

\ I Comuna Ilva Mică, 

Prin primar Aurel Horea 

Comuna Ilva Mare, 

Prin primar Cicşa Stelian Octavian 

Comuna Josenii Bârgăului, 
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Prin primar Nicolae Vrîncean 

Comuna Livezile, 

Prin primar Traian Simionca 

Comuna Lechinţa, 

Prin primar Romeo-Daniel Florian 

Comuna Leşu, 

Prin primar Avram Sorin 

Comuna Lunca Ilvei, 

Prin delegat Titu Someşan 

Comuna Maieru, 

Prin primar Vasile Borş 

Comuna Măgura Ilvei, 

Prin primar Valer Avram 
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Comuna Mărişelu, 

Prin primar Horea Călin Petruţ 

Comuna Matei, 

Prin primar Vasile Encian 

ţ Comuna Miceştii de Câmpie, 

Prin primar Ioan Becan 

Comuna Milaş, 

Prin primar Iosif Gabor 

( ' 
Comuna Monor, 

Prin primar Ioan Cira 

Comuna Negrileşti, 

Prin primar Dumitru Costin 

Comuna Nimigea, 
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