
COMUNA ZĂBALA 

JUDEŢUL COVASNA 

PRIMAR                                            

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în jude țul 

Covasna” 

 

 

Consiliul Local al comunei Zăbala, întrunit în şedinţa ordinară din data 08 septembrie 2016, 

Analizând Expunerea de motive a dl. primar pentru aprobarea modificării Contractului de 

asociere, Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Covasna”, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al domnului viceprimar, rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate întocmite în acest sens, 

- art. 33 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- art. 11, art. 12 și art. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- H.G. 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, 

- art. 4 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala nr. 35/2009 privind asocierea 

comunei Zăbala cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”, 

- adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

județul Covasna” nr. 108/23.08.2016, 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, 

în baza art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional 

nr. 1 la Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional 

nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 . Se aprobă modificarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul 

Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 

Covasna”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se mandatează domnul ___________________, reprezentantul comunei Zăbala în 

Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama 

comunei Zăbala Actul adiţional nr. 1 la Contractul de asociere, Actul adițional nr. 1 la Actul Constitutiv şi 

Actul adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management 

al Deșeurilor în județul Covasna”, în forma prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar și persoana 

arătată la art. 4. 

 

 

Zăbala, la 23 august 2016    

       Primar, 

             FEJÉR Levente 


