
ROMANIA
JUDETUL SUCEA\TA

ORASUL FRASIN
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Actelor aditionale de modificare $i completare a Actului constitutiv Ei a
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a Dcieudlor in Judelul

Suceava, si voteze pentru alegerea Pre!edintelui qi a Consiliului director al Asocialiei.
precum si imputernicirea Asociajiei de Dezvoltare IDtercomunitar[ de Gcstionare a
De;eurilor in Judelul Suceava sd semneze in Adunarea Gcnerali a Asociatiei prin

reprezerltantd siu legal, Pre$edintele Asocialiei, in numele li pe seama orasului FIiASIN
Actele adifionale de modificare qi completare a Actului constitutiv 5i a Statutului

Asocialiei de Dezvollare Intercomunitari de Gestionare a Dcqeurilor in Judejul Suceava

Consiliul local al oraqului FRASIN, judelul Suceavar
Avdnd in vederc :

- rei'eratul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan Marinel , primarul oragului
Frasin,judelul Suceava, nr.814 din 26.01.2021 ;

- raportul Biroului urbanism si administrare domcniu public si privat din cadr.ul
aparatului de specialitate al primarului ora$ului Frasin. jurie{ul Suceava. nr.gl5 din
26.0t.202I:

- avizul Comisiei de specialitate nr.l pentru programe de dezvoltare economico_
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agdcultura,
gospodarire comunala. protectia utediului si turism, inregistrat cu nr.979 din 29.01.2021 si
al Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica locala. juridica si de
disciplina, apararea ordinii si linistii publice. a drepturilor cetatenilor, inregistrat cu nr.9g0
din 28,01.202i;

- Adresa Asociaqiei de Dezvoltare lntercomunitar[ de Gestionare a Deseurilor in
Juderul \uccr\ J nr. 3 din 20.01.202 I :

- Dispozifia Primarului nr. 17 din 25.01.2021 privind delegarea calititii sale de
reprezentalt al municipiului orasului Frasin in Adunarea Generald a Asocialiei i1e
Dezvollare Intercomunitari de Gestionare a Deqeurilor in Jude{ul Suceava ;

- Flotirarea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru $i a
slatLLlului-cadru ale asocialiilor de dezyollare intercomunitard cu obiect de activitate
serviciilc de utilitdti publice. cu modificirile 5i completdrile ulterioarc:

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliGti publicc,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul aft. 89, al arr. 129 alin. (7) lit.n) Ei dh.( 9) lir.c), ale arl.132 si al afi. 139
alin. (3) lit. 1) din Ordonanfa dc urgenli a Guvernului nt. 5jl2olg priyind Codul
admilistrativ. cu modificirile si completirile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. - Se aprobi modiiicarea ;i completarca Actului Constituliv al Asocialiei de
Dezr''oltare Irtercomunilari de Gestionare a Degeurilor in Judelul Suceava, confom
Actului adiqional previzut in Anexa t'}r.1.



Art.2. - Se aprobi modificarea si completarea Statutului Asocialiei de Dezvoltare
.lntercomunitari de Gestionare a Degeurilor in Judeful Suceava, conlbrm Actului adilional
prevazut in Anexa nr.2.

Art.3. - Se acordi mandat domnului ing.Balan Marinel, primarul ora;ului Frasin.
JrLdetul Suceava, reprezentantul de drept a oragului Frasin in Adunarca Generali a
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Deteurilor in Judclul Suceava si
voteze pcntru modificarea gi completarea Actului Constitutiv si Statutului Asocia{iei de
Dezvoltare IntercomunitarA de Gestionare a Deqeurilor in Judelul Suceara, precum si
pentru alegerea Pre$edintelui qi a Consiliului director al asociaqici.

Art.,l - Se acord[ mandal domnului Bradatan Ioan Dan imputemicit de primarul
ora;ului Frasin. judelul Suceava, sA reprezinte ora;ul Frasin in Adunarea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a De5eurilor in JudeFl Succava sd voteze
pentru modilicarea qi completarea Actuiui Constitutiv !i Statutului Asociatici de
Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeurilor in iudelul S*.". 

". 
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pen1ru alegerea Pre$edintelui si a Consiliului director al asocialiei.

Art. 5. - Se imputemiccste Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarA de Gestionare a
De;eurilor in Judetul Suceava sd semneze ln Adunarea Generali a Asociagiei prin
reprezentantul siu legal, PreEedintele Asocialici, in numele qi pe seama o.a;ului f.niin.
membru in Asociafie, Actele adilionale de modificare qr completire a Actului constitutiv iiia Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeuriior in
Judelul Suceava previzute in anexele ff. I qi 2 la prezcnta hotArarc.

Art.6. - Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrafltA din prezenta hotdrare.

Art.7, - PeISoanele nominalizate la aft.3 sau at.4 vor aduce la indeplinire prevcderile
prezentei hotirari.
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