
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT.AR.ARE 
Privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere incheiat intre 

Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele din judetul 
Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al de~eurilor 

in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008 

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara in data 
de 30.01.2023, in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri in functie, 

A vand in vedere : 
-Proiectul de hotarare nr.2 din 13.01.2023, initia de primarul comunei Rebri~oara, 

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere 'incheiat 'intre 
Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele din judetul Bistrita
Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al de~eurilor 'in judetul 
Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; 
-Referatul de aprobare al Primarului nr. 382 din 20.01.2023; 
-Raportul de specialitate nr. 383 din 20.01.2023 'intocmit de doamna Scurtu Otilia, 
secretar general al U.A.T.Comuna Rebri~oara; 
- Hotararea nr.12 din 25.03.2008 a Consiliului Local al Comunei Rebri~oara privind 
asocierea 'in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea 
integrata a de~eurilor municipale 'in judetul Bistrita-Nasaud; 
- Contractul de Asociere 'incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, 
ora~ele ~i comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului 
,,Management integrat al de~eurilor 'injudetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; 
- Adresa Consiliului Judetean nr. IVAa/579/10.01.2023; 
- Adresa nr. 246 din data de 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, 
inregistrata la Primaria Comunei Rebri~oara nr.176 din 13.01.2023; 
- Nota de fundamentare nr. 1 din 12.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud; 
- Anuntul nr. 177 din 13.01.2023 ~i procesul-verbal de afi~are nr. 178 din 13.01.2023 
a Proiectului de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de 
Asociere 'incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele 
din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al 
de~eurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; Proiectul de hotarare 
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic ~i a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului ,,Recipiente de colectare a de$eurilor pentru Dezvoltarea $i Modernizarea 



Sistemului de Management lntegrat al De$eurilor din Judeful Bistrifa-Nasaud" :in 
vederea finantarii prin POIM 2014-2020; Proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare , , 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale :in judetul Bistrita
Nasaud; 
-Avizul consultativ nr.2/30.01.2023 al Comisiei pentru buget, finante, activitai 
economice, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea 
teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul consultativ nr.2/30.01.2023 al Comisiei pentru fovatamant, sanatate, familie, 
activitati social culturale, culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si 
comert din cadrul Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul consultativ nr. 2/30.01.2023 al Comisiei pentru administratia publica locala, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , 
protectie sociala, protectia mediului , agricultura si silvicultura , din cadrul Consiliului 
Local Rebrisoara; 

in conformitate cu prevederile: 
-Punctului 3.2.3- Analiza institutionala din Ghidul Solicitantului aferent Programului 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3-
Dezvoltareainfrastructurii de mediu :in conditii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3 .1. Reducerea numarului depozitelor neconforme ~i cre~terea 
gradului de pregatire pentru reciclare a de~eurilor :in Romania, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2020, modificat ~i completat prin Ordinul 
Ministerului Investitiilor ~i Proiectelor Europene nr. 2162/29.08.2022. 
- Art. 60, alin. (1), A lit. d) din OUG nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor. 
- Art. 8, alin. (1) ~i (3), lit. c) ~i lit. g); art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. c) ~i alin. (3), din 
Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata. 
- Art. 5, alin. (1), ~i alin. (2), lit. g); art. 6 alin. (1) lit. b) ~i lit. g) ~i alin. (3) din Legea 
nr. 101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata; 
- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala :in administratia 
publica; 

in temeiul prevederilor: 
- art. 41 din Contractul de Asociere :incheiat :intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul 
Bistrita, ora~ele ~i comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului 
,,Management integrat al de~eurilor :injudeµil Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008; 
- art. 92 alin. (1) ~i (2) lit. c) ~i lit. f); art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) ~i lit. e), alin. (4), 
lit. d) ~i lit. e), lit. g); alin. (9) lit. a) ~i c); art. 139, alin. (1) ~i alin. (3) lit. f) ~i lit. h); art. 
196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOT ARA STE: 
Art.1. Se aproba Actul Aditional Nr. 1 la Contractul de Asociere :incheiat :intre Judetul 
Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele din judetul Bistrita-Nasaud 
pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al de~eurilor :in judetul Bistrita
Nasaud", la data de 10.04.2008, :in forma prevazuta :in Anexa nr. I la prezenta Hotarare. 



Art.2. Se unputernice~te primarul comunei Rebri~oara, domnul Clapau Viorel, tn 
calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Comunei Rebri~oara, sa semneze 
Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere tncheiat tntre Jude!ttl Bistrita-Nasaud, 
municipiul Bistrita, ora~ele ~i comunele din judeµil Bistrita-Nasaud pentru realizarea 
proiectului ,,Management integrat al de~eurilor 1n judeµil Bistrit3-Nasaud", la data de 
10.04.2008, tn conformitate cu Art. 1 din prezenta Rota.rare ~i sa voteze tn cadrul 
Adunarii Generale a ADI De~euri Bistrita-Nasaud, tn sensul aprobarii Actului aditional 
nr. 1 la Contractul de asociere, in fonna prevazuta tn Anexa nr. 1 la prezenta Rota.rare. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Rebri§oara, domnul Clapau Viorel. 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi ,,pentru", 0 voturi ''impotriva", 
1 voturi "abtineri" din 13 consilieri prezenti la §edinta. 
Art.5. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului - Judeµil Bistrita-Nasaud; 
- Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; 
- Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor 
municipale mjudeµil Bistrita -Nasaud; 
- Persoanei nominalizata la Art.2 din prezenta Rota.rare. 

PRESEDINTE SEDINT A , 

BURDUHOS NICOL 

NR. 2 /30.01.2023 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERA.tu.d 

SCURTU i 




