ANEXA nr. 1 la
HCL nr. 123/2016

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, se modifică și se
completează după cum urmează:
1.
La punctul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) construcția unei stații de transfer (Tg. Secuiesc) destinată să deservească o
arie determinată (zona de colectare) corespunzător unui număr de unități
administrativ-teritoriale care sunt Părți la Contractul de asociere”.
2.
La articolul 14, alineatul (5), litera b) se abrogă.
3.
La articolul 18, după prima teză se introduce o nouă teză, cu următorul
cuprins:
”Asociația de dezvoltare intercomunitară va coordona Sistemul Integrat al
Deșeurilor în județul Covasna”.
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ANEXA nr. 2 la
HCL nr. 123/2016
ACT ADIȚIONAL nr. 1
la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”
Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”, se modifică și se completează după
cum urmează:
4.
La punctul IV ”VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI”, alineatul
(1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”IV. VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI. (1) Prin semnarea
prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în judeţul Covasna”, constituită în scopul înfiinţării, organizării,
reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de
salubrizare - colectare, transport, sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor
municipale (denumit în continuare „Serviciile”), pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
investiţii publice de interes zonal, județean sau regional, destinate înfiinţării,
modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilități publice prin finanțarea,
monitorizarea și coordonarea unui Sistem integrat de management al deșeurilor în
județul Covasna aferente Serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciilor
(denumită în continuare „Strategia de dezvoltare”), precum și în scopul protecției
mediului.”
5. La punctul IV ”VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI”, după
alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
”(11) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va coordona Sistemul Integrat al
Deșeurilor în Județul Covasna.”
6. La punctul VI ”PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE
ȘI CONTROL”, la subtitlul ”Administrarea Asociației”, prima teză și a doua teză se
modifică și va avea următorul cuprins:
”VI. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL.
[…] Administrarea Asociației. Consiliul Director este organul executiv de conducere al
Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de
Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani. Componența Consiliului Director
trebuie să asigure cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor
membrilor Asociației, folosindu-se principiul reprezentării prin rotație.”
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ANEXA nr. 3 la
HCL nr. 123/2016
ACT ADIȚIONAL nr. 1
la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”
Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”, se modifică și se completează după cum urmează:
7. La punctul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) construcția unei stații de transfer (Tg. Secuiesc) destinată să deservească o arie
determinată (zona de colectare) corespunzător unui număr de unități administrativ-teritoriale
care sunt Părți la Contractul de asociere”.
8. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare – colectare,
transport, sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor municipale - (denumite în
continuare „Serviciile”) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal, județean
sau regional, destinate înfiinţării, modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilități publice
prin finanțarea, monitorizarea și coordonarea unui Sistem integrat de management al deșeurilor
în județul Covasna, aferente Serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciilor (denumită
în continuare „Strategia de dezvoltare”), precum și în scopul protecției mediului. Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară va coordona Sistemul Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna.”
9.
La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
”(11) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va coordona Sistemul Integrat al
Deșeurilor în Județul Covasna.”
10.
La articolul 5, alineatul (1), după litera k) se introduc literele l) și m) cu
următorul cuprins:
„l) să desfășoare activități privind protecția mediului;
„m) să întreprindă în nume propriu sau în parteneriat acțiuni de conștientizare în
domeniul deșeurilor.”
11. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 14. (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din
primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate care sunt reprezentanţi ai comunelor,
oraşelor, municipiilor şi de preşedintele consiliului judeţean, reprezentant al judeţului în
adunările generale ale asociaţiei. Primarii şi preşedintele consiliului județean îşi pot delega
calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea
permanentă în cadrul Adunării generale a Asociaţiei.”
12. La articolul 17, alineatul 2, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
”f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, prin aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare și a fondului de salarii.
…………………………………………………………………………………………….
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror
valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei prevăzute de lege pentru achiziții directe;”
13. La articolul 20 alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art. 20. (1) Adunarea Generală va fi convocată ori de câte ori este necesar de către
Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/3 din Asociați.

…………………………………………………………………………………………….
.
(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei
sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.”
14. La articolul 21 alineatele (3), (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) se iau în prezenţa a două treimi din
numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare
cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată
ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima
convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită
indiferent de numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor
asociaţilor prezenţi.
……………………………………………………………………………………………
…
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor
asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării
generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit
asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei
adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt
reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a
autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.”
15. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 22. (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), c)-f) nu pot fi votate de
reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special,
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui
reprezentant este."
16. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 23. (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format
din Preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea Generală pentru o
perioadă de 4 ani. Componenţa Consiliului Director trebuie să asigure cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, folosindu-se
principiul reprezentării prin rotaţie.”
17. La articolul 25, alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia
contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei prevăzute de lege pentru
achiziții directe;”
18. La articolul 25, alineatul (2), după litera f) se introduce litera g) cu următorul
cuprins:
”g) aprobă statul de funcții și drepturile salariale în limitele bugetului aprobat.”
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