ROM ÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
ORAȘUL SEINI
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI
Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000

H O T Ă R Â R E A nr. 67 / 2019
privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în
județul Maramureș
Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2019
Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului local Seini nr.67/2008 de asociere a orașului Seini la Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Menajere în județul
Maramureș;
- Adresa nr.405/13.11.2019 a ADIGIDM – MM prin care se solicită supunerii dezbaterii
în Consiliul local a unui proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al
ADIGIDM – MM ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului orașului Seini;
- Dispozițiile art.32,al.1 din Statutul ADIGIDM – Maramureș potrivit căruia ,,Prezentul
Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor
asociațiilor, special împuterniciți în acest scop;
- Proiectul de hotărâre ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ;
- Avizul secretarului general al orașului Seini ;
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.51/2006 privind Serviciile
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii
101/2006 privind Serviciul de Salubrizare a localităților, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d și e, al.7, lit.i și n, al.9, art.139, al.1 și art.196, al.1,
lit.a din OUG.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Art.VII capitolul Administrarea asociației – primul paragraf din cadrul
Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată
a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi
încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă
de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând
principiul reprezentării prin rotație.”
Art. 2 - Art.22 alin(1) din Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifică și va avea
următorul conținut: : „Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei
pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai
bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând
principiul reprezentării prin rotație.”
Art. 3 - Se mandatează primarul orașului Seini să voteze în cadrul Adunarii generale
a asociațiilor hotărârea care va cuprinde modificarea Actului constitutiv și a Statutului
ascociației conform prevederilor prezentei hotărâri.

-

Art. 4 – Prezenta se comunică:
Instituției prefectului Județul Maramureș;
ADIGIDM - MM;
Primarului orașului Seini;
Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini;
Se publică pe Site.
Seini la 26.11.2019
Președinte de ședință
Baltoș Marius

Contrasemnează,
Secretar general,
Bud Ioan

