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privind aprobarea modificãrii si completárii statutului Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitarã pentru Salubrizare Bacàu 

Consiliul Local al Orau1ui Comaneti intrunit in edin4a ordinarä din data de 
25.08.2016; 

Avand In vedere prevederile art. 11 din Legea administratiei publice locale nr.2 15/2001, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului cu privire la 
asociatii i funda;ii nr.26/2000, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Legii nr.5 1/2006 
privind serviciile comunitare de utilitã4i publice, cu modificarile i completarile ulterioare, ale 
Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 10 1/2006, cu modificarile i completarile 
ulterioare, ale HotArârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 i 4 la 
Hotarârea Guvemului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i a statutului-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarA cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice, precum i ale Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä pentru Salubrizare 
Bacàu", cu modificarile i completarile ulterioare; 

Având In vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubrizare 
Bacãu nr.43259/16.08.2016; 

Vazând Expunerea de motive a Primarului Orau1ui Comaneti nr.43384/17.08.2016, 
Raportul Compartimentului de specialitate nr.43383/ 17.08.2016, precum i rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Orau1ui Comaneti; 

In temeiul art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), al art.45, alin.(2), lit.f), al 
art. 48 alin. (2) precum si al art. 115 aIm. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicatä, cu modificarile fl completãrile ulterioare, adoptã urmätoarea, 

fl 
Art.1. Se aproba modificarea §i completarea statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau dupä cum urmeazã: 

1. La articolul 19, alineatul (4), se modifica i va avea urmatorul cuprins: 
,,(4) Sedintele adunarii generale a Asociatiei vor Li conduse de preedintele Asociatiei 

sau, in absenta acestuia, de persoana desemnatä de acesta, ImputemicitA In acest scop." 

2. La articolul 20, alineatele (3), (5), (6) i (7) se modified i vor avea urmatorul 
cuprins: 

,,(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate In exercitarea 
atributiilor prevãzute la art. 16 aIm. (2) lit. a)-h) §i lit. j)-l) se iau in prezenta a douã treimi din 
numArul asociatilor i cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Dacä la prima convocare 
cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoacà pentru o data 
ulterioara, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima 
convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil iritrunitä 
indiferent de numarul de membri prezenti, jar hotArãrile se iau cu majoritatea voturilor 
asociatilor prezenhi. 

(5) Pentru a fi valabile, hotãrârile adunArii generale a Asociatiei adoptate in 
exercitarea atributiilor preväzute la art. 16 aIm. (2) lit. i) se iau In prezenta i cu votul favorabil 
al tuturor asociatilor, cvorum i majoritate obligatorii la oricare convocare. 
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(6) In oricare dintre situatiile prevãzute la aim. (3)-(5), dacA o hotArâre a adunArii 
generale a Asociatiei privete In mod direct Serviciul sau bunurile care apa4in unui anumit 
asociat, nicio hotArâre flu poate fi luata ffirä votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

(7) In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati flu poate participa la ethnta 
unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt 
reprezentat al unitätii administrativ-teritoriale, Imputernicit In acest scop prin hotarâre a 
autoritAtii deliberative a unitätii administrativ-teritoriale asociate." 

3. La articolul 21, alineatul (1), se modifica i va avea urmatorul cuprins: 
,,Art. 21. - (1) Hotarârile adunarii generale a Asociatiei luate in exercitarea atribu;iilor 

prevAzute la art. 16 aim. (2) lit. i)-j) i art. 16 aim. (3) lit, a), c), d), 1) §i g) nu pot fi votate de 
reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei decât in baza unui mandat special, 
acordat expres, in prealabil, prin hotArâre a autoritátii deliberative a asociatului at cArui 
reprezentant este." 

4. La articolul 23, alineatul (2), litera d) se modificA §i va avea urmatorul cuprins: 
,,d) angajeazA, sanctioneazA i dispune suspendarea, modificarea i Incetarea raporturilor 

de muncã, in conditiile !egii, pentru personalul asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, 
cu respectarea politicii de personal aprobata de adunarea genera!A §i de bugetul aprobat de 
adunarea generala." 

5. La articolul 23, alineatul (2), dupa litera 1) se introduce litera g) care va avea 
urmatorul cuprins: 

,,g) Intocmete i supune spre aprobare adunarii generale organigrama, statul de func;ii 
i regulamentul de organizare i func;ionare al personalului asociatiei, inciusiv al aparatului 

tehnic;" 

6. La articolul 32, alineatul (I) se modifica i va avea urmatorul cuprins: 
,,Art.32 - (1) Prezentul statut poate Ii modificat doar prin acte adilionale semnate de 

preedintele asociatiei, in conditii!e prevazute de art. 16, alin.(2) lit.h) coroborat cu prevederile 
art.20, alin.(3);" 

Art.2. Se imputeniicete Preedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Salubrizare Bacau, pentru ca, In numele i pentru Orau1 ComAneti, sA semneze actul aditional 
privind modificarea i completarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Salubrizare Bacau. 

Art.3. Prezenta hotArãre va fi comunicatã Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Salubrizare BacAu, Prefectulni Judeflilui BacAu i va fi adusa la cunotin;A publica, in 
conditii!e legii. 

Contrasemneazã 
Secretar ora, 

jurist Daniela Chirilà 
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