
 

 

 
  

H O T Ă R Â R E A   NR. 123 /2016 
pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a 

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

 
 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20   decembrie 2016, 
analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Secuiesc 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 Biroului de proiecte, 
- rapoartul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local, 
- art. 33 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- art. 11, 12 și 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, 
- HG 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, 

- adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în județul Covasna” nr. 108 / 23.08.2016, înregistrată la Registratura Municipiului 
Târgu Secuiesc sub nr. 16915 / 24.08.20162016, 

 Constatând că sunt îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 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 Municipiului Târgu Secuiesc 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 Municipiului Târgu Secuiesc 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 Primarul 

Municipiului Târgu Secuiesc. 
 
 

Târgu Secuiesc, la  20 decembrie  2016 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          Hegedűs Ferenc  
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
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