
 
                                     
                                     

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, 

 precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 

IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava,  Actele adiționale de modificare și completare a 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 

a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 

Consiliul local al comunei IZVOARELE SUCEVEI, judeţul Suceava;   
Având în vedere : 
-referatul de aprobare înregistrat sub nr.402/21.01.2021, prezentat  de domnul  

Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 

primarului, înregistrat  sub  nr. 403/21.01.2021; 
- avizul Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  

nr.481/26.01.2021; 
 - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în 
Județul Suceava nr. 3/20.01.2021; 
 - Dispoziția Primarului nr.10 din 21.01.2021 privind delegarea unor atribuții către 
viceprimarul Comunei Izvoarele Sucevei, d-nul Marian MECHNO; 

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 89,art. 129 alin. (7) lit.n)  și alin.( 9) lit.c), ale art.132 și al art. 139 alin. 
(3) lit. f)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform 
Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.1. 



Art.2. -  Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform Actului adiţional 
prevăzut în Anexa nr.2. 

Art.3. - Se acordă mandat domnului Marian MECHNO-viceprimar, împuternicit  de 
Primarul comunei IZVOARELE SUCEVEI, Județul Suceava, să reprezinte comuna 
IZVOARELE SUCEVEI în Adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru modificarea și completarea 
Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și pentru alegerea Președintelui și a Consiliului 
director al asociaţiei.  

Art.4. – Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 
IZVOARELE SUCEVEI, membru în Asociație, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art.5. - Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - Persoana nominalizată la art.3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ,în 
condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 
       Art.8:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului - 
județul Suceava și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Hotărârile 
Autorității Deliberative. 
 
 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data 
de 26.01.2021,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.f din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 11/11 
voturi,din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 11 prezenţi la sedinţă 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                       Secretarul general al UAT, 

                 Ioan HABUR                         Cătălina JURAVLE  
 
       
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.7 din 26.01.2021 
 

 

 

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

