
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA q o

HOTARAREA Nr.ca /2019
privind modificarea Actului constitutiv qi a Statutului

Asociafiei de dezvoltare intercomunitari pentru gestionarea integrati a degeurilor
menajere in jude{ul Maramureq

Consiliul local intrunit in sedinta ordinard din data de 21.11.2019;

AvAnd in vedere:

-Adresa cu nr. 395 din 12.11.2019 a A.D.I.G.I.D.M inregistrat6 la noi cu nr.

36901rs.1r.2019 ;

Avand in vedere proiectul de hotarare inregistrat la w. 37 51 din 21.11.2019 intocmit 9i supus

spre aprobare consiliului local de catre d-nul Poienar Florea, primar al comunei Botiz,a, avizul

cornisiiloinr. 1,2,3 din cadrul consiliului local si avizul secretarului ,

o HCI nr.39105.11.2008 de asociere

intercomunitar[ pentru gestionarea

Maramureg;

. dispozitiile art.9l alin.(6) ale Ordonanla urgenfd ff. 5712019 privind Codul

administrativ potrivit cdrora ,,Consiliul director este organul executiv de conducere a

asocioliei de dezvoltare intercomunitard Si este format din preSedintele a,socia(iei de

demoltare intercomunitard qi incd cel pu{in 4 membri aleSi din rdndul membrilor

adundrii generale a asocialiei. Prin statut, asocialii pot sd prevadd Si un numdr mai

mare de membri, cu conditria ca numdrul total de membri tn consitiul director,

inclusiv preEedintele, sd fie impar " ;

o dispozitiile art.32 atin(l) din statutul Asocialiei de dezvoltare intercomunitard pentru

gestionarea integratd a deqeurilor menajere in judetul Maramureg potrivit caruia

Iprezentul statut-poate fi modificat doar prin acte adifionale semnate de reprezentanfii

tuturor asociafilor, special imputernicili in acest scop" ;

in temeiul prevederilor art.l29 alin.(9) Iit.a) din Ordonanla de urgenJi ru. 5712019

privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Botiza adoptS urmdtoarea :

Hotirire:

Art.I Art.VII capitolul Administrarea asocialiei - primul pangraf din cad:rul Actului

constitutiv al AsociaJiei de dezvoltare intercomunit"rd pentr:r gestionarea "kxegtatd a

degeurilor menajere in iuOelut Maramureg se modificd qi va avea urmdtonrl conlinut:

,rionsiliul direitor esti oiganul executiv de conducere al asocialiei de denoltare

i:ntercomunitard Si este format din preSedintele asocialiei de denoltare intercomunitard si

tncd cel pttlin 4 ntentbri aleEi din rdndul membrilor adundrii generale a asocia(iei pentru o

perioadi ie cel nrult cloi ini. Componenla Consiliului director va asigura ccit mai bine
'reprezentativitatea 

in cadrul acestui organ a tutur.or membrilor asocialiei utilizdnd principiul

reprezentdrii Prin rotaYie. "

comunei Botiza la Asociatia de dezvoltare

integratd a deqeurilor menajere in judeful



Art.II Art.22 alin(l) din Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitard pentru
gestionarea integratd. a degeurilor menajere in judeful Maramureg se modifica si va avea

urmatorul continut: : ,rConsiliul director este organul executiv de conducere al arsocia[iei de

dezvoltare intercomunitard Si este format din preSedintele asocialiei de demoltare

intercomunitard St tncd cel pulin 4 membri aleSi din rdndul membrilor adundrii generale a

asocialiei pentru o perioadd de cel mult doi ani. Componenla Consiliului director va asigura

cdt mai bine reprezentativitatea tn cadrul acestui organ a tuturor membrilo,r asocialiei

utilizdnd principiul reprezentdrii prin rotalie. "

Art.III Se mandateazd, primanil. comunei Botiza sd voteze in cadrul Adunarii generale a

asociatilor hot[r6rea cate va cuprinde modificarea Actului constitutiv qi al Statutului

ascocialiei conform prevederilo r prezentei hotdrdri'

Art. IV.- Prezentahotarare se comunica :

. Institutia Prefectului - Jud. Maramures

. A.D.l.G.l.D.M Maramures

. Dosar hotarari ale consiliului local

PRESEDINTE DE SEDINT
NEAG MAzuA

CVORUM:11 consilieri,

Botiza, 2I.l1.2019
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