
            R O M Â N I A                                                                                   
          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
                                                                                             
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” 
 
      Consiliul local Parva,intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2008,in prezenta a 11 consilieri: 
 

Având în vedere: 
-nota primita telefonic pentru constituirea ADI – Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deseuri municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud din partea Consiliului Judeţean, 
comunicata si pe E-mail primariaparva@yahoo.com; 

-adresa nr.1468 din 28.02.2008 a Consiliului judetean Bistrita-Nasaud; 
-raportul înregistrat sub nr.470 din 07.03.2008 a viceprimarului comunei Parva privind 

constituirea „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor 
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”; 

-expunerea de motive înregistrată sub nr.471/07.03.2008, la proiectul de hotărâre; 
-raportul/aviz nr.613/30.03.2008 al Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget-Finante, Administrarea 

Domeniului  Public si Privat; Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Servicii Publice si Comert, 
Invatamant, Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, Turism…;Administratie Publica Locala, 
Juridica si de Disciplina, Agricultura-Silvicultura,Cadastru,Amenajarea Teritoriului; 

-prevederile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
-prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii aprobata cu 

modificari prin Legea nr.246/2005; 
În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) litera e), alin.7 lit. c), precum şi art. 45 alin.(2) litera d) şi 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă asocierea comunei Parva, prin Consiliul Local al comunei Parva, cu 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, oraşele şi comunele din judeţul Bistriţa-Năsăud, în 
cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”, persoană juridică de drept 
român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.  

Art. 2. -  Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia 
de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-
Năsăud” în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor 
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” va avea sediul în 
România, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, şi un patrimoniu iniţial de 36.000 lei RON. Se aprobă 
participarea Consiliului Local al comunei Parva la patrimoniul  Asociaţiei cu o contribuţie în 
numerar  în valoare de 500 (cinci sute) lei RON. 

Art. 4.  -  Se aprobă Contractul de asociere între judeţul Bistriţa-Năsăud,municipiul Bistriţa, 
oraşele şi comunele din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru realizarea Proiectului „ Management integrat 
al deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud, în forma prevăzută la Anexa 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Se împuterniceşte Dl.Gheorghe Stelian, primar al comunei Parva, cetăţean român, 
născut la data de 09 septembrie 1948 la Parva, domiciliat în comuna Parva nr.129 judeţul Bistriţa-
Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr.099547, eliberat de Poliţia orasului Nasaud la data de 
23.10.2003, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Parva, Contractul de 
Asociere, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-
Năsăud”, anexate la prezenta hotărâre. 
 



                                                             -  2  - 
 
Art. 6. -  Se împuterniceşte Dl. Marinescu Gheorghe, cetăţean român, născut la data de 

11.09.1945 în localitatea Cermegeşti ,  comuna Lădeşti, jud. Vâlcea, domiciliat în Bistriţa, str. 
Andrei Mureşanu, nr. 6, ap. 13, posesor al C.I. seria  XB nr. 000087, eliberată de Poliţia 
Municipiului Bistriţa la data de 24.11.1999, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Asociaţiei „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a 
deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
grefa Judecătoriei Bistriţa. 

Art. 7. – Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.     
 Art. 8. - Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilieri “pentru”, 0 ”impotriva si 0 
s-au “abtinut”. 

Art. 9. – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 
comunei Parva, pe  Site-www.primariaparva.ro. si comunicata prin compartimentul secretariat-relatii 
cu publicul cu: 

 -Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
 -Primarul si viceprimarul comunei Parva 
   -Consiliul judetean Bistrita-Nasaud. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,    Contrasemneaza Secretar, 
  Ordace Simion                                                               Calus Ioan 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 8 
Din 31.03.2008. 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 8 din 31.03.2008 

 

ACT CONSTITUTIV 
al „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată 

a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” 
 
I. ASOCIAŢII: 
 
1.     Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul Judeţean al Judeţului Bistriţa-Năsăud 

reprezentat de Gheorghe Marinescu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.___ din 
_____2008 ; 

2. Municipiul Bistriţa, prin Consiliul Local al municipiului Bistriţa, reprezentat de Vasile 
Moldovan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

3.     Oraşul Beclean, prin Consiliul Local al oraşului Beclean, reprezentat de Nicolae 
Moldovan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul Local al oraşului Năsăud, reprezentat de Dumitru 
Mureşan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

5. Oraşul Sângeorz Băi, prin Consiliul Local al oraşului Sângeorz Băi, reprezentat de 
Roland Venig, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

6. Comuna Bistriţa Bârgăului, prin Consiliul Local al comunei Bistriţa Bârgăului, 
reprezentat de Laba Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

7. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea, reprezentat de Joo 
Janos, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Budacu de Jos, reprezentat 
de Florin Sandu Simionca, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

9. Comuna Budeşti, prin Consiliul Local al comunei Budeşti, reprezentat de Vasile 
Codrea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

10. Comuna Căianu Mic, prin Consiliul Local al comunei Căianu Mic,     reprezentat de 
Ţărmure Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. nr. ____ din _____2008 ; 

11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local al comunei Chiuza, reprezentat de Bradea 
I.Grigore, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 
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12. Comuna Chiochiş, prin Consiliul Local al comunei Chiochiş, reprezentat de Vasile 
Adrian Silaşi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

13. Comuna Ciceu Giurgeşti, prin Consiliul Local al comunei Ciceu Giurgeşti, reprezentat 
de Rusu Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

14. Comuna Ciceu Mihăieşti, prin Consiliul Local al comunei Ciceu Mihăieşti, reprezentat 
de Mureşan Valentin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local al comunei Cetate, reprezentat de Ursa Gavril, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

16. Comuna Coşbuc, prin Consiliul Local al comunei Coşbuc, reprezentat de Niculae 
Anghel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local al comunei Dumitra, reprezentat de Balajan 
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

18. Comuna Dumitriţa, prin Consiliul Local al comunei Dumitriţa, reprezentat de Vasile Ioan 
Moga, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local al comunei Feldru, reprezentat de Sîngeorzan 
Ştefan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

20. Comuna Galaţii Bistriţei, prin Consiliul Local al comunei Galaţii Bistriţei, reprezentat de 
Gaurean Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

21. Comuna Ilva Mică, prin Consiliul Local al comunei Ilva Mică, reprezentat de Horea Aurel, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
nr. ____ din _____2008 ; 

22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local al comunei Ilva Mare, reprezentat de Alexandru 
Anca, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

23. Comuna Josenii Bârgăului, prin Consiliul Local al comunei Josenii Bârgăului, 
reprezentat de Ciotmonda Tudorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local al comunei Livezile, reprezentat de Olimpiu Neamţ, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul Local al comunei Lechinţa, reprezentat de Pop S. 
Teodor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 
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26. Comuna Leşu, prin Consiliul Local al comunei Leşu, reprezentat de Nicolae Grigore 
Lupşan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local al comunei Lunca Ilvei, reprezentat de Lupşan 
Flaviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local al comunei Maieru, reprezentat de Borş Vasile, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

29. Comuna Măgura Ilvei, prin Consiliul Local al comunei Măgura Ilvei, reprezentat de 
Şamşodan Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

30. Comuna Mărişelu, prin Consiliul Local al comunei Mărişelu, reprezentat de Toma 
Someşan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

31. Comuna Matei, prin Consiliul Local al comunei Matei, reprezentat de Vasile Encian, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

32. Comuna Miceştii de Cîmpie, prin Consiliul Local al comunei Miceştii de Câmpie, 
reprezentat de Moldovan Ioan Flaviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

33. Comuna Milaş, prin Consiliul Local al comunei Milaş, reprezentat de Gabor Iosif, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

34. Comuna Monor, prin Consiliul Local al comunei Monor, reprezentat de Ioan Cira, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

35. Comuna Negrileşti, prin Consiliul Local al comunei Negrileşti, reprezentat de Pintea 
Ustin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local al comunei Nimigea, reprezentat de Turcu Grigore 
Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local al comunei Nuşeni, reprezentat de Mureşan Ioan, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
nr. ____ din _____2008 ; 

38. Comuna Parva, prin Consiliul Local al comunei Parva, reprezentat de Gheorghe Stelian, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

39. Comuna Petru Rareş, prin Consiliul Local al comunei Petru Rareş, reprezentat de Cocos 
Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 



 4

40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local al comunei Poiana Ilvei, reprezentat de Ioan 
Dragotă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

41. Comuna Prundu Bârgăului, prin Consiliul Local al comunei Prundu Bârgăului, 
reprezentat de Vlad Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local al comunei Rebra, reprezentat de Danci St.Stefan, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

43. Comuna Rebrişoara, prin Consiliul Local al comunei Rebrişoara, reprezentat de Bodiu 
Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local al comunei Rodna, reprezentat de Năşcan 
Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local al comunei Romuli, reprezentat de Ioan Moniţa, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local al comunei Runcu Salvei, reprezentat de 
Anchidim Pavelea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

47. Comuna Salva , prin Consiliul Local al comunei Salva, reprezentat de Onul Gheorghe, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

48. Comuna Silivaşu de Câmpie, prin Consiliul Local al comunei Silivaşu de Câmpie, 
reprezentat de Ioan Dâmbean, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

49. Comuna Sînmihaiu de Câmpie, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu de Câmpie, 
reprezentat de Boar Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

50. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local al comunei Spermezeu, reprezentat de 
Macedon Şerban, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

51. Comuna Şanţ, prin Consiliul Local al comunei Şanţ, reprezentat de Moisil Cornel Leontin, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local al comunei Şieu, reprezentat de Macarie Vasile, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

53. Comuna Şieuţ, prin Consiliul Local al comunei Şieuţ, reprezentat de Ioan Neagos, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 
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54. Comuna Şieu Odorhei, prin Consiliul Local al comunei Şieu Odorhei, reprezentat de 
Chirlejan Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

55. Comuna Şieu Măgheruş, prin Consiliul Local al comunei Şieu Măgheruş, reprezentat de 
Mititean Sorin Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

56. Comuna Şintereag, prin Consiliul Local al comunei Şintereag, reprezentat de Bob Ioan, 
în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local al comunei Teaca, reprezentat de Vultur Ilie, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local al comunei Târlişua, reprezentat de Ştefan 
Perhaiţă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local al comunei Telciu, reprezentat de Mureşan Sever, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

60. Comuna Tiha Bârgăului, prin Consiliul Local al comunei Tiha Bârgăului, reprezentat de 
Dologa Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ____ din _____2008 ; 

61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local al comunei Uriu, reprezentat de Şerban Petru, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local al comunei Urmeniş, reprezentat de Tomşa 
Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. ____ din _____2008 ; 

63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local al comunei Zagra, reprezentat de Codău Grigore, în 
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
____ din _____2008 ; 

Ne exprimăm voinţa de a înfiinţa, de a ne asocia şi coopera în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice 
locale, ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de deşeuri, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” (denumită în continuare 
“Asociaţia”), o entitate privată cu statut public în scopul implementării Proiectului şi a unificării 
gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale (denumite in 
continuare „Servicii”). 

II. DENUMIREA  ASOCIAŢIEI 
Denumirea Asociaţiei este „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud” , conform dovezii nr. 
______ din ________, eliberată de Ministerul  Justiţiei privind disponibilitatea denumirii 
Asociaţiei.  
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III. SEDIUL ASOCIAŢIEI 
Sediul Asociaţiei este în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr. 1 , judeţul Bistriţa Năsăud, 
România. Sediul Asociaţiei va putea fi schimbat în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a 
Asociaţiei. 
 
IV. DURATA ASOCIAŢIEI: 
Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa  Judecătoriei Bistriţa. 
 
V. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea Proiectului şi asigurarea Serviciilor prin 
delegarea serviciilor de management, pe baza condiţiilor contractuale de delegare, a 
procedurilor de achiziţie publică către diferiţi operatori conform legislaţiei în vigoare şi 
prevederilor Contractului de Asociere. 

Părţile declară, că scopul înfiinţării Asociaţiei reprezintă binele comun al locuitorilor judeţului 
Bistriţa Năsăud, pentru îmbunătăţirea Serviciilor, prin asigurarea unor servicii de calitate la 
tarife acceptabile pentru populaţie, precum şi prin dezvoltarea capacităţii de a atrage fonduri 
externe nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în Servicii. 

În vederea realizării scopului, Asociaţia îşi propune următoarele  obiective: 

a. să coordoneze planificarea locală şi judeţeană, prin pregătirea şi aprobarea 
strategiilor pentru dezvoltarea Serviciilor, în special Strategia pentru 
dezvoltarea Managementului Deşeurilor pentru Proiect ; 

b. să monitorizeze progresul Proiectului şi să informeze membrii cu privitre la 
aceasta ; 

c. să îmbunătăţească comunicarea dintre Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale, 
prin dezvoltarea unei strategii comune de viitor şi asigurarea unei consultări cu 
privire la Proiect, progresul şi implicaţiile acestuia ; 

d. să elaboreze Termenii de Referinţă (Master Plan), să consolideze şi  să 
armonizeze Regulamentul privind Serviciile pentru Proiect ; 

e. să elaboreze documentele de licitaţie, inclusiv condiţiile de participare şi 
criteriile de selecţie a operatorilor în procedurile publice de licitaţie pentru 
contractele de delegare a seviciilor privind colectarea, transportul şi operarea 
staţiilor/punctelor de transfer; 

f. să execute contractele de delegare, menţionate la litera e), cu operatorii, în 
numele şi pentru membrii acesteia ; 

g. să monitorizeze progresul contractelor de delegare, menţionate la litera e), să-
şi informeze membrii săi, să urmărească indeplinirea obligaţiilor asumate de 
operatori în aceste contracte, şi, în conformitate cu clauzele contractuale să 
aplice penalităţile contractuale ; 

h. să urmărească oportunităţile de finanţare pentru judeţ ; 
i. să îmbunătăţească strategia de dezvoltare a infrastructurii ; 
j. să îmbunătăţească strategia de dezvoltare economică ; 
k. să îmbunătăţească managementul resurselor comunităţii alocate gestiunii 

deşeurilor. 
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VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

1) Patrimoniul Asociaţiei se compune în primul rând din contribuţiile în bani ale membrilor  
săi, care trebuie să asigure funcţionarea Asociaţiei şi,  în al doilea rând, din dreptul de a 
folosi anumite active care aparţin patrimoniului membrilor, puse la dispoziţia Asociaţiei pentru 
exercitarea competenţelor legate de Servicii în concordanţă cu prevederile legale. 

2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, în valoare totală de 36000 lei RON, este alcătuit de aportul 
în bani al membrilor Asociaţiei, după cum urmează : 

Judeţul Bistriţa-Năsăud-2000 lei 

Municipiul Bistriţa-2000 lei 

Oraşul Beclean- 1000 lei 

Oraşul Năsăud-1000 lei 

Oraşul Sângeorz-Băi-1000 lei 

Comunele din Judeţul Bistriţa-Năsăud, în număr de 58 – câte 500 lei fiecare  

3)Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ; 
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) Orice alte surse legale de venituri. 

4)Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe dacă acestea au legatură cu 
obiectivele Asociaţiei. 

5)Asociaţia  are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
 

Conducerea  Asociaţiei  
 

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 
desemnaţi de consiliile locale şi consiliul judeţean, care vor fi Primarii unităţilor administrativ-
teritoriale  şi Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, sau delegaţii acestora 
împuterniciţi să reprezinte acest scop la o întâlnire a Adunării Generale.  
Mandatul reprezentanţilor este valabil atâta timp cât mandatul de primar sau preşedinte este 
în funcţiune; 

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

-Dl. Gheorghe Marinescu , împuternicit de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud; 

-Dl. Vasile Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al municipiului  Bistriţa; 
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-Dl. Nicolae Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al oraşului Beclean; 

-Dl. Dumitru Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al oraşului  Năsăud; 

-Dl. Roland Marius Venig, împuternicit de  Consiliul Local al oraşului  Sângeorz-Băi; 

-Dl. Vasile Labă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Bistriţa-Bârgăului; 

-Dl. Janos Joo, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Braniştea; 

-Dl. Florin Sandu Simionca, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Budacu de Jos; 

-Dl. Vasile Codrea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Budeşti; 

-Dl. Ioan Ţărmure, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Căianu Mic ; 

-Dl. Grigore Bradea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Chiuza; 

-Dl. Vasile Adrian Silaşi, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Chiochiş; 

-Dl. Constantin Rusu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ciceu Giurgeşti; 

-Dl. Valentin Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ciceu Mihăieşti; 

-Dl. Gavril I. Ursa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Cetate; 

-Dl. Niculae Anghel , împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Coşbuc; 

-Dl. Gheorghe Bălăjan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Dumitra; 

-Dl. Vasile Ioan Moga, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Dumitriţa; 

-Dl. Ştefan Sângeorzan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Feldru; 

-Dl. Vasile Găurean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Galaţii Bistriţei; 

-Dl. Aurel Horea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ilva Mică; 

-Dl. Alexandru Anca, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ilva Mare; 

-Dl. Tudorel Ciotmonda, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Josenii Bârgăului; 

-Dl. Olimpiu Neamţ, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Livezile ; 

-Dl. Teodor S. Pop, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Lechinţa; 

-Dl. Nicolae Grigore Lupşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Leşu; 

-Dl. Flaviu Lupşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Lunca Ilvei; 

-Dl. Vasile Borş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Maieru; 

-Dl. Ioan Şamşodan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Măgura Ilvei; 

-Dl. Toma Someşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Mărişelu; 
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-Dl. Vasile Encian, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Matei; 

-Dl. Flaviu Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Miceştii de Câmpie; 

-Dl. Iosif Gabor, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Milaş; 

-Dl. Ioan Cira, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Monor; 

-Dl. Ustin Pintea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Negrileşti; 

-Dl. Grigore Ioan Turcu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Nimigea; 

-Dl. Ioan Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Nuşeni; 

-Dl. Gheoghe Stelian, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Parva; 

-Dl. Vasile Cocoş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Petru Rareş; 

-Dl. Ioan Dragotă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Poiana Ilvei; 

-Dl. Ilie Vlad, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Prundu Bârgăului; 

-Dl. Ştefan Danci, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rebra; 

-Dl. Nicolae Bodiu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rebrişoara ; 

-Dl. Alexandru Năşcan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rodna; 

-Dl. Ioan Moniţa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Romuli; 

-Dl. Anchidim Pavelea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Runcu Salvei; 

-Dl. Ioan Boar, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Sânmihaiu de Câmpie; 

-Dl. Ioan Dâmbean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Silivaşu de Câmpie; 

-Dl. Macedon Şerban, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Spermezeu; 

-Dl. Gheorghe Onul, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Salva; 

-Dl. Cornel Leontin Moisil, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şanţ; 

-Dl. Vasile Macarie, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu; 

-Dl. Ioan Neagoş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieuţ; 

-Dl. Viorel Chirlejan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu-Odorhei; 

-Dl. Sorin Mititean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu-Măgheruş; 

-Dl. Ioan Bob, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şintereag; 

-Dl. Ilie Vultur, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Teaca; 

-Dl. Ştefan Perhaiţă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Târlişua; 
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-Dl. Sever Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Telciu; 

-Dl. Vasile Dologa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Tiha Bârgăului; 

-Dl. Petru Şerban, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Uriu; 

-Dl. Dumitru Tomşa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Urmeniş; 

-Dl. Grigore Codău, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Zagra; 

Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile 
prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel.  

Primul Preşedinte al Asociaţiei este Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,  Dl. Gheorghe 
Marinescu. 

Administrarea Asociaţiei 
 
Consiliul Director este partea executivă a Asociaţiei şi este alcătuit din Preşedintele 
Asociaţiei şi încă doi membri desemnaţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. 
Componenţa Consiliului Director trebuie să asigure, pe cât posibil, reprezentativitatea  tuturor 
membrilor Asociaţiei în cadrul acestui organism, folosindu-se principiul reprezentării prin 
rotaţie. Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director. 
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director : 

- Dl. Gheorghe Marinescu,Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud; 

           -    Dl. Dumitru Mureşan, Primarul oraşului  Năsăud; 

            -    Dl. Nicolae Moldovan, Primarul oraşului Beclean ; 

Administrarea Asociaţiei este asigurată de Preşedintele Adunării Generale al Asociaţiei şi de 
un aparat tehnic. 
Aparatul tehnic va fi asigurat gratuit de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud , prin 
Unitatea de Implementare  a Proiectului, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud. 
 

Controlul Financiar al Asociaţiei 
 
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea 
Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea  prelungirii. 
Primul cenzor al asociaţiei este doamna Nistor-Puiu Florentina, cetăţean român, născută la 
data de 15.08.1954, domiciliată în Bistriţa, str. Livezi nr.2H, jud. Bistriţa-Năsăud,  titulară al 
C.I. seria XB nr.228101, eliberată de Poliţia Municipiului Bistriţa la data de 13.09.2007. 
 
VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se 

împuterniceşte domnul Marinescu Gheorghe, cetăţean român, domiciliat în Bistriţa, 
str. Andrei Mureşanu, nr. 6, ap. 13, titular CI seria XB nr. 000087, eliberată de Poliţia 
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Municipiului Bistriţa la data de 24.11.1999 sau orice persoana pe care mandatarul şi-o 
va substitui.  

 
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale, azi, data autentificării.  
 
ASOCIAŢII 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, 
Prin  Marinescu Gheorghe 
[semnătura] 
 
Municipiul Bistriţa,  
Prin  Moldovan Vasile  
[semnătura] 
Oraşul Beclean,  
Prin  Moldovan Nicolae  
[semnătura] 
 
Oraşul Năsăud, 
Prin Mureşan Dumitru 
[semnătura] 
 
Oraşul Sângeorz Băi, 
Prin Venig Roland Marius 
[semnătura] 
 
Comuna Bistriţa Bârgăului. 
Prin Labă Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Braniştea, 
Prin Joo Janos 
[semnătura] 
 
Comuna Budacu de Jos, 
Prin Simionca Florin Sandu 
[semnătura] 
Comuna Budeşti, 
Prin Codrea Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Căianu Mic, 
Prin Ţărmure Ioan 
[semnătura] 
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Comuna Cetate, 
Prin Ursa Gavril 
[semnătura] 
 
Comuna Chiuza, 
Prin Bradea I. Grigore 
[semnătura] 
 
Comuna Chiochiş, 
Prin Silaşi Vasile Adrian 
[semnătura] 
 
Comuna Ciceu Giurgeşti, 
Prin Rusu Constantin 
[semnătura] 
 
Comuna Ciceu Mihăieşti, 
Prin Mureşan Valentin 
[semnătura] 
 
Comuna Coşbuc, 
Prin Anghel Niculae 
[semnătura] 
 
Comuna Dumitra, 
Prin Bălăjan Gheorghe 
[semnătura] 
 
Comuna Dumitriţa, 
Prin Moga Vasile Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Feldru, 
Prin Sîngeorzan Ştefan 
[semnătura] 
 
Comuna Galaţii Bistriţei, 
Prin Găurean Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Ilva Mică, 
Prin Horea Aurel 
[semnătura] 
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Comuna Ilva Mare, 
Prin  Anca Alexandru 
[semnătura] 
 
Comuna Josenii Bârgăului, 
Prin Ciotmonda Tudorel 
[semnătura] 
 
Comuna Livezile, 
Prin Neamţ Olimpiu 
[semnătura] 
 
Comuna Lechinţa, 
Prin Pop S. Teodor 
[semnătura] 
 
Comuna Leşu, 
Prin Lupşan Nicolae Grigore 
[semnătura] 
 
Comuna Lunca Ilvei, 
Prin Lupşan Flaviu 
[semnătura] 
 
Comuna Maieru, 
Prin Borş Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Măgura Ilvei, 
Prin Şamşodan Ioan 
[semnătura] 
Comuna Mărişelu, 
Prin Someşan Toma 
[semnătura] 
 
Comuna Matei, 
Prin Encian Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Miceştii de Câmpie, 
Prin Moldovan Ioan Flaviu 
[semnătura] 
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Comuna Milaş, 
Prin Gabor Iosif 
[semnătura] 
 
Comuna Monor, 
Prin Cira Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Negrileşti, 
Prin Pintea Ustin 
[semnătura] 
 
Comuna Nimigea, 
Prin Turcu Grigore Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Nuşeni, 
Prin Mureşan Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Parva, 
Prin Gheorghe Stelian 
[semnătura] 
 
Comuna Petru Rareş 
Prin Cocoş Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Poiana Ilvei, 
Prin Dragotă Ioan 
[semnătura] 
Comuna Prundu Bârgăului, 
Prin Vlad Ilie 
[semnătura] 
 
Comuna Rebra, 
Prin Danci Ştefan 
[semnătura] 
 
Comuna Rebrişoara, 
Prin Bodiu Nicolae 
[semnătura] 
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Comuna Rodna, 
Prin Năşcan Alexandru 
[semnătura] 
 
Comuna Romuli, 
Prin Moniţa Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Runcu Salvei, 
Prin Pavelea Anchidim 
[semnătura] 
 
Comuna Salva, 
Prin Onul Gheorghe 
[semnătura] 
 
Comuna Sânmihaiu de Câmpie, 
Prin Boar Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Silivaşu de Câmpie, 
Prin Dâmbean Ioan  
[semnătura] 
 
Comuna Spermezeu, 
Prin Şerban Macedon 
[semnătura] 
 
Comuna Şanţ, 
Prin Moisil Cornel 
[semnătura] 
Comuna Şieu, 
Prin Macarie Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Şieuţ, 
Prin Neagoş Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Şieu Măgheruş, 
Prin Mititean Sorin Aurel 
[semnătura] 
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Comuna Şieu Odorhei, 
Prin Chirlejan Viorel 
[semnătura] 
 
Comuna Şintereag, 
Prin Bob Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Teaca, 
Prin Vultur Ilie 
[semnătura] 
 
Comuna Târlişua, 
Prin Perhaiţă Ştefan  
[semnătura] 
 
Comuna Telciu, 
Prin Mureşan Sever 
[semnătura] 
 
Comuna Tiha Bârgăului, 
Prin Dologa Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Uriu, 
Prin Şerban Petru 
[semnătura] 
 
Comuna Urmeniş, 
Prin Tomşa Dumitru 
[semnătura] 
Comuna Zagra, 
Prin Codău Grigore 
[semnătura] 
 
 



       
   Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului local Parva nr. 8 din 31.03.2008. 
 

STATUTUL 
 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ 
„Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată 

a deşeurilor municipale in judeţul Bistriţa-Năsăud” 

I. Asociaţii: 

1. Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud , cu sediul în 
Bistriţa, str. Piaţa Petru Rareş nr.1, jud. Bistriţa-Năsăud , cod 420080, reprezentat 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Marinescu, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr………din……….2008  

 
2. Municipiul Bistriţa, prin Consiliul Local Bistriţa, cu sediul în Bistriţa , str. Piaţa 

Centrală nr. 6, jud. Bistriţa-Năsăud , cod 420040, reprezentat de Primar Vasile 
Moldovan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bistriţa 
nr………din……….2008 

 
3. Oraşul Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Beclean, str. Aleea 

Ghiocelului nr.6, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425100 , reprezentat de Primar Nicolae 
Modovan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Beclean  
nr……..din………..2008 

 
4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud, cu sediul în Năsăud, str. Piaţa Unirii 

nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425200 , reprezentat de Primar Dumitru Mureşan, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud  
nr……..din………..2008 

 
5. Oraşul Sângeorz-Băi, prin Consiliul Local Sângeorz-Băi , cu sediul în Sângeorz-

Băi, str. Izvoarelor nr.2, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425300, reprezentat de Primar 
Roland Marius Venig, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Sângeorz-Băi  nr……..din………..2008 

 
6. Comuna Bistriţa-Bârgăului, prin Consiliul Local Bistriţa-Bârgăului, cu sediul în 

comuna Bistriţa-Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427005, reprezentată de 
Primar Vasile Labă, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Bistriţa-Bârgăului  nr……..din………..2008 

 
7. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de Primar Janos Joo, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Braniştea  nr……..din………..2008 

 
8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos, cu sediul în comuna 

Budacu de Jos, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de Primar Florin 
Sandu Simionca, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Budacu 
de Jos  nr……..din………..2008 

 
9. Comuna Budeşti, prin Consiliul Local Budeşti, cu sediul în comuna Budeşti, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de Primar Vasile Codrea, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Budeşti  nr……..din………..2008 

                                                                         1 



 
10. Comuna Căianu Mic, prin Consiliul Local Căianu Mic, cu sediul în comuna Căianu 

Mic, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de Primar Ioan Ţărmure, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Căianu Mic  
nr……..din………..2008 

 
11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza, cu sediul în comuna Chiuza , Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427060, reprezentată de Primar Grigore Bradea, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Chiuza  nr……..din………..2008 

 
12. Comuna Chiochiş, prin Consiliul Local Chiochiş, cu sediul în comuna Chiochiş , 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de Primar Vasile Adrian Silaşi, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Chiochiş  
nr……..din………..2008 

 
13. Comuna Ciceu-Giurgeşti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgeşti, cu sediul în comuna 

Ciceu-Giurgeşti , Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 , reprezentată de Primar 
Constantin Rusu, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciceu-
Giurgeşti  nr……..din………..2008 

 
14. Comuna Ciceu-Mihăieşti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihăieşti, cu sediul în comuna 

Ciceu-Mihăieşti , Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427218, reprezentată de Primar Valentin 
Mureşan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciceu-Mihăieşti  
nr……..din………..2008  

 
15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate, cu sediul în comuna Cetate, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427035, reprezentată de Primar Gavril I. Ursa, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cetate  nr……..din………..2008 

 
16. Comuna Coşbuc, prin Consiliul Local Coşbuc, cu sediul în comuna Coşbuc, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427070 , reprezentată de Primar Niculae Anghel, împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Coşbuc  nr……..din………..2008 

 
17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra, cu sediul în comuna Dumitra, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de Primar Gheorghe Bălăjan, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumitra  
nr……..din………..2008 

 
18. Comuna Dumitriţa, prin Consiliul Local Dumitriţa, cu sediul în comuna Dumitriţa, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427037, reprezentată de Primar Vasile Ioan Moga, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumitriţa  
nr……..din………..2008 

 
19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local Feldru, cu sediul în comuna Feldru, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427080, reprezentată de Primar Ştefan Sângeorzan, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Fedru  
nr……..din………..2008 

 
20. Comuna Galaţii Bistriţei, prin Consiliul Local Galaţii Bistriţei, cu sediul în comuna 

Galaţii Bistriţei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de Primar Vasile 
Găurean, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Galaţii Bistriţei  
nr……..din………..2008 
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21. Comuna Ilva Mică, prin Consiliul Local Ilva Mică, cu sediul în comuna Ilva Mică, 
Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de Primar Aurel Horea, împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ilva Mică  nr……..din………..2008 

 
22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local Ilva Mare, cu sediul în comuna Ilva Mare, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427090, reprezentată de Primar Alexandru Anca, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ilva Mare  
nr……..din………..2008 

 
23. Comuna Josenii Bârgăului, prin Consiliul Local Josenii Bârgăului, cu sediul în 

comuna Josenii Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427100, reprezentată de 
Primar Tudorel Ciotmonda, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local Josenii Bârgăului   nr……..din………..2008 

 
24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local Livezile, cu sediul în comuna Livezile, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427120, reprezentată de Primar Olimpiu Neamţ, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Livezile  nr……..din………..2008 

 
25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul Loca Lechinţa, cu sediul în comuna Lechinţa, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427105, reprezentată de Primar Teodor S. Pop, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lechinţa  nr……..din………..2008 

 
26. Comuna Leşu, prin Consiliul Local Leşu, cu sediul în comuna Leşu, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427115, reprezentată de Primar Nicolae Grigore Lupşan, împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Leşu  nr……..din………..2008 

 
27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local Lunca Ilvei, cu sediul în comuna Lunca 

Ilvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de Primar Flaviu Lupşan, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lunca Ilvei  
nr……..din………..2008 

 
28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru, cu sediul în comuna Maieru, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427130, reprezentată de Primar Vasile Borş, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Maieru  nr……..din………..2008 

 
29. Comuna Măgura Ilvei, prin Consiliul Local Măgura Ilvei, cu sediul în comuna 

Măgura Ilvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de Primar Ioan 
Şamşodan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Măgura Ilvei  
nr……..din………..2008 

 
30. Comuna Mărişelu, prin Consiliul Local Mărişelu, cu sediul în comuna Mărişelu, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427150, reprezentată de Primar Toma Someşan, împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mărişelu  nr……..din………..2008 

 
31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei, cu sediul în comuna Matei, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427135, reprezentată de Primar Vasile Encian, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Matei  nr……..din………..2008 

 
32. Comuna Miceştii de Câmpie, prin Consiliul Local Miceştii de Câmpie, cu sediul în 

comuna Miceştii de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427160, reprezentată de 
Primar Flaviu Moldovan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Miceştii de Câmpie   nr……..din………..2008 
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33. Comuna Milaş, prin Consiliul Local Milaş, cu sediul în comuna Milaş, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427165, reprezentată de Primar Iosif Gabor, împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local Milaş  nr……..din………..2008 

 
34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Monor, cu sediul în comuna Monor, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427175, reprezentată de Primar Ioan Cira, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Monor  nr……..din………..2008 

 
35. Comuna Negrileşti, prin Consiliul Local Negrileşti, cu sediul în comuna Negrileşti, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427068, reprezentată de Primar Ustîn Pîntea, împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Negrileşti  nr……..din………..2008 

 
36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea, cu sediul în comuna Nimigea, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427180, reprezentată de Primar Grigore Ioan Turcu, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nimigea  
nr……..din………..2008 

 
37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local Nuşeni, cu sediul în comuna Nuşeni, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427200, reprezentată de Primar Ioan Mureşan, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nuşeni  nr……..din………..2008 

 
38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva, cu sediul în comuna Parva, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427210, reprezentată de Primar Gheorghe Stelian, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Parva  nr……..din………..2008 

 
39. Comuna Petru Rareş, prin Consiliul Local Petru Rareş, cu sediul în comuna Petru 

Rareş, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427215, reprezentată de Primar Vaşile Cocoş, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Petru Rareş  
nr……..din………..2008 

 
40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local Poiana Ilvei, cu sediul în comuna Poiana 

Ilvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de Primar Ioan Dragotă, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Poiana Ilvei  
nr……..din………..2008 

 
41. Comuna Prundu Bârgăului, prin Consiliul Local Prundu Bârgăului, cu sediul în 

comuna Prundu Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de 
Primar Ilie Vlad, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Prundu 
Bârgăului  nr……..din………..2008 

 
42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra, cu sediul în comuna Rebra, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427235, reprezentată de Primar Ştefan Danci, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Rebra  nr……..din………..2008 

 
43. Comuna Rebrişoara, prin Consiliul Local Rebrişoara, cu sediul în comuna 

Rebrişoara, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de Primar Nicolae 
Bodiu, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Rebrişoara  
nr……..din………..2008 

 
44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna, cu sediul în comuna Rodna, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427245, reprezentată de Primar Alexandru Năşcan, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Rodna  
nr……..din………..2008 
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45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli, cu sediul în comuna Romuli, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427250, reprezentată de Primar Ioan Moniţa, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Romuli  nr……..din………..2008 

 
46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei, cu sediul în comuna 

Runcu Salvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de Primar Anchidim 
Pavelea, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Runcu Salvei  
nr……..din………..2008 

 
47. Comuna Sânmihaiu de Câmpie, prin Consiliul Local Sânmihaiu de Câmpie, cu 

sediul în comuna Sânmihaiu de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427260, 
reprezentată de Primar Ioan Boar, împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local Sânmihaiu de Câmpie   nr……..din………..2008 

 
48. Comuna Silivaşu de Câmpie, prin Consiliul Local Silivaşu de Câmpie, cu sediul în 

comuna Şilivaşu de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de 
Primar Ioan Dâmbean, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
Silivaşu de Câmpie    nr……..din………..2008 

 
49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu, cu sediul în comuna 

Spermezeu, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427275, reprezentată de Primar Macedon 
Şerban, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Spermezeu  
nr……..din………..2008 

 
50. Comuna Salva, prin Consiliul Local Salva, cu sediul în comuna Salva, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427255, reprezentată de Primar Gheorghe Onul, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Salva  nr……..din………..2008 

 
51. Comuna Şanţ, prin Consiliul Local Şanţ, cu sediul în comuna Şanţ, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427285, reprezentată de Primar Cornel Leontin Moisil, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şanţ  nr……..din………..2008 

  
52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local Şieu, cu sediul în comuna Şieu, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427290, reprezentată de Primar Vasile Macarie, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Şieu  nr……..din………..2008 

 
53. Comuna Şieuţ, prin Consiliul Local Şieuţ, cu sediul în comuna Şieuţ, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427315, reprezentată de Primar Ioan Neagoş, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Şieuţ  nr……..din………..2008 

 
54. Comuna Şieu-Odorhei, prin Consiliul Local Şieu-Odorhei, cu sediul în comuna 

Şieu-Odorhei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427305, reprezentată de Primar Viorel 
Chirlejan, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şieu-Odorhei  
nr……..din………..2008 

 
55. Comuna Şieu-Măgheruş, prin Consiliul Local Şieu-Măgheruş, cu sediul în comuna 

Şieu-Măgheruş, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427295, reprezentată de Primar Sorin 
Mititean, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şieu-Măgheruş  
nr……..din………..2008 

 
56. Comuna Şintereag, prin Consiliul Local Şintereag, cu sediul în comuna Şintereag, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427320, reprezentată de Primar Ioan Bob, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Şintereag  nr……..din………..2008 
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57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca, cu sediul în comuna Teaca, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427345, reprezentată de Primar Ilie Vultur, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local  Teaca nr……..din………..2008 

 
58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Târlişua, cu sediul în comuna Târlişua, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427330, reprezentată de Primar Ştefan Perhaiţă, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Târlişua  nr……..din………..2008  

 
59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local Telciu, cu sediul în comuna Telciu, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427355, reprezentată de Primar Sever Mureşan, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Telciu  nr……..din………..2008 

 
60. Comuna Tiha Bârgăului, prin Consiliul Local Tiha Bârgăului, cu sediul în comuna 

Tiha Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427360, reprezentată de Primar Vasile 
Dologa, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  Tiha Bârgăului 
nr……..din………..2008 

 
61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu, cu sediul în comuna Uriu, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427365, reprezentată de Primar Petru Şerban, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Uriu  nr……..din………..2008 

 
62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local Urmeniş, cu sediul în comuna Urmeniş, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427370, reprezentată de Primar Dumitru Tomşa, împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  Urmeniş nr……..din………..2008 

 
63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra, cu sediul în comuna Zagra, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427385, reprezentată de Primar Grigore Codău, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local Zagra  nr……..din………..2008 

 
denumite in continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”. 

Unde: 

1. Regionalizarea reprezintă un element esenţial pentru atingerea obiectivelor 
propuse în scopul îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat 
prin Tratatul de Aderare la UE, în domeniul gestiunii deşeurilor: serviciile pentru 
colectare, transport, tratare şi depozitare finală a deşeurilor municipale. În acest 
sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrative este clar ca 
buna funcţionare a serviciilor privind gestiunea deşeurilor la nivelul cerinţelor  
impuse de legislaţia în vigoare şi a angajamentelor pe care România şi le-a 
asumat în procesul de Aderare la UE, sunt necesare investiţii financiare 
considerabile ce depăşesc capacitatea de investiţie a acestora. 

2. Părţile au semnat un Contract de Asociere în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, Legea privind finanţele publice locale 
nr. 273/2006 şi OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor solide în scopul 
implementării proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor în Judeţul 
Bistriţa Năsăud” (denumit în cele ce urmează „Proiectul”). 

3. Proiectul va cuprinde: 

a) construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor, incluzând depozit 
ecologic şi instalaţiile aferente, destinat să deservească Părţile; 

b) exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, inclusiv operarea 
depozitului ecologic şi a instalaţiilor aferente, precum şi tratarea şi depozitarea 
deşeurilor; 
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c) transportul deşeurilor de la punctele/staţiile de transfer la depozitul ecologic; 
d) construcţia mai multor puncte/staţii de transfer, destinate să deservească o arie 

determinată corespunzătoare unui număr de municipii, oraşe şi/sau comune care 
sunt Părţi la prezentul Contract; 

e) colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de 
transfer, transportul acestor deşeuri până la punctul/staţia de transfer aferent(ă) 
şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, care include şi întreţinerea acestora; 

f) închiderea şi curăţarea depozitelor existente de deşeuri şi a depozitelor ilegale. 

Ne exprimam voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, a Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile publice locale, Legii nr. 101/2006 privind serviciile de deşeuri precum şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, privind asocierea, în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul 
Bistriţa-Năsăud ” (denumită în continuare „Asociaţia”) o entitate privată cu statut 
public în scopul implementării Proiectului şi a unificării gestiunii serviciilor de colectare, 
transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale (denumite în continuare 
„Servicii”). 

CAPITOLUL I- DENUMIREA,  SEDIUL ŞI DURATA  ASOCIAŢIEI 

Art.1.- Denumirea Asociaţiei este ” Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud ”conform 
dovezii nr. ..... din .............. , eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea 
denumirii asociaţiei.      

Art.2. Sediul Asociaţiei  

(1) Asociaţia are sediul în Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, judeţul Bistriţa Năsăud. 

(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Adunării 
Generale a Asociaţiei. 

Art.3. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii 
sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

CAPITOLUL II  SCOPUL  ŞI OBIECTIVELE  ASOCIAŢIEI  

Art.4.  (1)Scopul Asociaţiei îl constituie implementarea Proiectului şi asigurarea 
Serviciilor prin delegarea serviciilor de management, pe baza condiţiilor contractuale de 
delegare, a procedurilor de achiziţie publică către diferiţi operatori conform legislaţiei în 
vigoare şi prevederilor Contractului de Asociere. 

Părţile declară că scopul înfiinţării Asociaţiei reprezintă binele comun al locuitorilor 
judeţului Bistriţa Năsăud, pentru îmbunătăţirea Serviciilor, prin asigurarea unor servicii 
de calitate la tarife acceptabile pentru populaţie, precum şi prin dezvoltarea capacităţii 
de a atrage fonduri externe nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în 
Servicii. 
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Art.5.  În vederea realizării scopului, Asociaţia îşi propune următoarele  obiective: 

a. să coordoneze planificarea locală şi judeţeană, prin pregătirea şi 
aprobarea strategiilor pentru dezvoltarea Serviciilor, în special Strategia 
pentru dezvoltarea Managementului Deşeurilor pentru Proiect ; 

b. să monitorizeze progresul Proiectului şi să informeze membrii cu privire la 
aceasta ; 

c. să îmbunătăţească comunicarea dintre Consiliul Judeţean şi Consiliile 
Locale, prin dezvoltarea unei strategii comune de viitor şi asigurarea unei 
consultări cu privire la Proiect, progresul şi implicaţiile acestuia ; 

d. să elaboreze Termenii de Referinţă (master plan) şi să consolideze şi  
armonizeze Regulamentul privind Serviciile pentru Proiect ; 

e. să elaboreze documentele de licitaţie, inclusiv condiţiile de participare şi 
criteriile de selecţie a operatorilor în procedurile publice de licitaţie pentru 
contractele de delegare a seviciilor privind colectarea, transportul şi 
operarea staţiilor/punctelor de transfer; 

f. să execute contractele de delegare, menţionate la litera e), cu operatorii, 
în numele şi pentru membrii acesteia ; 

g. să monitorizeze progresul contractelor de delegare, menţionate la litera 
e), să-şi informeze membrii săi, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de operatori în aceste contracte, şi, în conformitate cu clauzele 
contractuale, să aplice penalităţile contractuale ; 

h. să urmărească oportunităţile de finanţare pentru judeţ ; 
i. să îmbunătăţească strategia de dezvoltare a infrastructurii ; 
j. să îmbunătăţească strategia de dezvoltare economică ; 
k. să îmbunătăţească managementul resurselor comunităţii alocate gestiunii 

deşeurilor. 

CAPITOLUL III -  PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI  

Art.6. – (1) Patrimoniul Asociaţiei se compune în primul rând din contribuţiile în bani ale 
membrilor  fondatori, care trebuie să asigure funcţionarea Asociaţiei, şi în al doilea rând 
din dreptul de a folosi anumite active care aparţin patrimoniului membrilor puse la 
dispoziţia Asociaţiei pentru execrcitarea competenţelor legate de Servicii în 
concordanţă cu prevederile legale. 

(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, în valoare totală de 36000 lei RON, este alcătuit de 
aportul în bani al membrilor Asociaţiei, după cum urmează : 

Judeţul Bistriţa-Năsăud-2000 lei 

Municipiul Bistriţa-2000 lei 

Oraşul Beclean- 1000 lei 

Oraşul Năsăud-1000 lei 

Oraşul Sângeorz-Băi-1000 lei 

Comunele din Judeţul Bistriţa-Năsăud, în număr de 58 – câte 500 lei fiecare.  
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Art.7.   Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

 a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ; 

 b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 

 c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  

d) Orice alte surse legale de venituri.  

Art.8. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe dacă acestea au legatură 
cu obiectivele Asociaţiei. 

Art.9. Asociaţia  are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se 
întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CAPITOLUL IV- ASOCIAŢII     

Art.10.  Membrii asociaţi au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii 
lor în aceste organizaţii ; 

b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei; pentru acele 
hotărâri ce privesc doar o parte a membrilor Asociaţiei, doar aceşti membri vizaţi vor 
avea dreptul de a participa şi vota în Adunarea Generală ; 

c) să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea 
Asociaţiei. 

Art.11.  Membrii asociaţi au următoarele obligaţii :  

a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale 
Asociaţiei; 

b) să platească contribuţia anuală, stabilită la suma de minim 500 lei RON/an ; 

c) să promoveze şi să participe activ  la acţiunile desfăşurate de Asociaţie.  

d) să participe, prin membrii săi, la întâlnirile Adunării Generale a Asociaţiei ; 

e) să propună Adunării Generale persoane care să facă parte din Consiliul Director şi 
din comisiile desemnate în prezentul Statut. 

Art.12 –(1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii de către 
Asociaţie, în acord cu articolul 12. 
(2) Retragerea din Asociaţie poate surveni în cazul în care un anume Asociat se retrage 
din proiect sau din parteneriat şi renuntă unilateral la contractele de delegare ce erau 
executate de către Asociaţie în numele şi favoarea acelui asociat.  
(3) Dacă unul dintre asociaţi doreşte să se retragă din asociaţie,  trebuie să anunţe 
Preşedintele Asociaţiei. Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală a 
Asociaţilor  în maxim 30 de zile de la data primirii înştiinţării de retragere de la 
respectivul asociat. Adunarea Generală trebuie să analizeze consecinţele retragerii şi  
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să propună părţii implicate, amendamentele ce trebuie făcute cu privire la contractul de 
delegaţie (în special cu privire la investiţii), în acord cu respectivul contract şi va decide 
ce modificări vor avea loc în Statut şi în Actul de Constituire al Asociaţiei. 
(4) Orice membru care se retrage din Asociaţie este obligat să platească: 
a) Datoria ce corespunde cu investiţiile în infrastructura aflată în raport cu serviciile 
delegate, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociaţiei şi, 
b) dacă este cazul, datoria provenită din reachiziţionarea angajamentelor luate şi 
terminate unilateral, a oricărui alt acord din care asociatul se retrage cu această ocazie, 
cu condiţia ca  aceste contracte şi acorduri să fie  influenţate de retragerea asociatului 
(5) În cazul în care un membru asociat refuză să intre într-un contract de delegare în 
legatură cu operaţiile de transfer şi colectare a deşeurilor  cu un operator ales pentru a 
face aceste proceduri sau reziliază un astfel de contract din alte motive decât cele 
provenite din greşeala operatorului, va fi exclus din Asociaţie. Preşedintele asociaţiei va 
convoca Adunarea Generală a  Asociaţilor în maxim 30 de zile de la data la care s-a 
luat la cunoştinţă respectiva situaţie. Adunarea Generală a Asociaţilor, va lua la 
cunoştinţă despre excluderea respectivului membru şi va propune membrilor implicaţi, 
amendamentele care trebuie făcute cu privire la contractul de delegare ( în special cu 
privire la investiţie), în acord cu respectivul contract de delegare şi va  decide 
modificările în concordanţă cu prezentul Statut şi cu Actul Constitutiv al Asociaţiei. 
 
Art.13 Asociaţii pot accepta noi membri cu acordul majorităţii simple a părţilor. Pentru 
acceptarea unui nou membru în Asociaţie este necesar un vot favorabil din partea 
tuturor membrilor din zona deservită de staţia de transfer ce va deservi şi noul membru. 
Pentru adoptarea unei asemenea decizii, reprezentanţii Părţilor în Adunarea Generală a 
Asociaţiei, au nevoie de o împuternicire din partea unităţii administrativ-teritoriale pe 
care o reprezintă, exprimată prin Hotarârea Consiliului Local. În conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor de a accepta un nou membru, membrii vor 
încheia un act adiţional la prezentul Statut prin care noul membru este menţionat în 
introducerea Statutului. 
Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei, acceptă toate 
prevederile prezentului Statut şi deleagă managementul activităţiilor de colectare, 
transport şi depozitare a deşeurilor deservit de staţia de transfer corespunzătoare  
aceluiaşi operator ca şi celelate părţi din respectiva arie de colectare, printr-un act 
adiţional la contractul original de delegare, semnat de Asociaţie în numele unităţii 
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. 

CAPITOLUL V – PĂRŢILE ASOCIAŢIEI 

Adunarea Generală al Asociaţiei 

Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din 
toţi reprezentanţii desemnaţi de către Părţi, care vor fi Primarii unităţilor administrativ-
teritoriale  şi Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, sau delegaţii acestora 
împuterniciţi să reprezinte acest scop la o întâlnire a Adunării Generale ;  

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Adunarea Generală adoptă hotărâri,cu votul a 
2/3 din numărul membrilor asociaţi; 

(3) Mandatul reprezentaţilor este valabil atât timp cât mandatul de primar sau 
preşendinte este în funcţiune ; 

 (4) Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura 
reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei. 
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Art. 15. – Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

-Dl. Gheorghe Marinescu , împuternicit de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud; 

-Dl. Vasile Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al municipiului  Bistriţa; 

-Dl. Nicolae Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al orasului Beclean; 

-Dl. Dumitru Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al orasului  Năsăud; 

-Dl. Roland Marius Venig, împuternicit de  Consiliul Local al orasului  Sângeorz-Băi; 

-Dl. Vasile Labă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Bistriţa-Bârgăului; 

-Dl. Janos Joo, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Braniştea; 

-Dl. Florin Sandu Simionca, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Budacu de Jos; 

-Dl. Vasile Codrea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Budeşti; 

-Dl. Ioan Ţărmure, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Căianu Mic ; 

-Dl. Grigore Bradea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Chiuza; 

-Dl. Vasile Adrian Silaşi, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Chiochiş; 

-Dl. Constantin Rusu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ciceu Giurgeşti; 

-Dl. Valentin Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ciceu Mihăieşti; 

-Dl. Gavril I. Ursa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Cetate; 

-Dl. Niculae Anghel , împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Coşbuc; 

-Dl. Gheorghe Bălăjan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Dumitra; 

-Dl. Vasile Ioan Moga, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Dumitriţa; 

-Dl. Ştefan Sângeorzan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Feldru; 

-Dl. Vasile Găurean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Galaţii Bistriţei; 

-Dl. Aurel Horea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ilva Mică; 

-Dl. Alexandru Anca, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Ilva Mare; 

-Dl. Tudorel Ciotmonda, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Josenii Bârgăului; 

-Dl. Olimpiu Neamţ, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Livezile ; 

-Dl. Teodor S. Pop, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Lechinţa; 

-Dl. Nicolae Grigore Lupşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Leşu; 
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-Dl. Flaviu Lupşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Lunca Ilvei; 

-Dl. Vasile Borş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Maieru; 

-Dl. Ioan Şamşodan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Măgura Ilvei; 

-Dl. Toma Someşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Mărişelu; 

-Dl. Vasile Encian, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Matei; 

-Dl. Flaviu Moldovan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Miceştii de Câmpie; 

-Dl. Iosif Gabor, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Milaş; 

-Dl. Ioan Cira, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Monor; 

-Dl. Ustin Pintea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Negrileşti; 

-Dl. Grigore Ioan Turcu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Nimigea; 

-Dl. Ioan Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Nuşeni; 

-Dl. Gheoghe Stelian, împuternicit de  Consiliul Local al comunei Parva; 

-Dl. Vasile Cocoş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Petru Rareş; 

-Dl. Ioan Dragotă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Poiana Ilvei; 

-Dl. Ilie Vlad, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Prundu Bârgăului; 

-Dl. Ştefan Danci, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rebra; 

-Dl. Nicolae Bodiu, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rebrişoara ; 

-Dl. Alexandru Năşcan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Rodna; 

-Dl. Ioan Moniţa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Romuli; 

-Dl. Anchidim Pavelea, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Runcu Salvei; 

-Dl. Ioan Boar, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Sânmihaiu de Câmpie; 

-Dl. Ioan Dâmbean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Silivaşu de Câmpie; 

-Dl. Macedon Şerban, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Spermezeu; 

-Dl. Gheorghe Onul, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Salva; 

-Dl. Cornel Leontin Moisil, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şanţ; 

-Dl. Vasile Macarie, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu; 

-Dl. Ioan Neagoş, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieuţ; 
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-Dl. Viorel Chirlejan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu-Odorhei; 

-Dl. Sorin Mititean, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şieu-Măgheruş; 

-Dl. Ioan Bob, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Şintereag; 

-Dl. Ilie Vultur, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Teaca; 

-Dl. Ştefan Perhaiţă, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Târlişua; 

-Dl. Sever Mureşan, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Telciu; 

-Dl. Vasile Dologa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Tiha Bârgăului; 

-Dl. Petru Şerban, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Uriu; 

-Dl. Dumitru Tomşa, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Urmeniş; 

-Dl. Grigore Codău, împuternicit de  Consiliul Local al comunei  Zagra; 

Art. 16. –  Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care 
are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu 
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.  

Art. 17. - (1) – Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării 
Generale conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut, 
(2) Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:  
     a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;  
     b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada 
anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar. 
     c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;  
     d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
     e) înfiinţarea de filiale;  
     f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, precum şi aprobarea 
constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei; 
     g) aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 
10000 Euro; 
     h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;  
      i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 
după lichidare;  
      j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din 
Asociaţie; 
      k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut. 
(3) Prin prezentul Statut, Părţile împuternicesc Asociaţia ca, prin intermediul Adunării 
Generale, să exercite în numele lor următoarele prerogative în legatura cu Serviciile: 
a) să aprobe strategiile de îmbunătăţire şi dezvoltare a Serviciilor, programele de 
reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurilor de servicii existente în prezent, 
programele de creare a unor noi infrastructuri şi programele de mediu, realizate de 
Comisia de Strategie şi avizate de Consiliul Director al Asociaţiei. 
b) Să consulte populaţia pentru a stabili politicile şi strategiile locale în privinta 
organizării şi modului de funcţionare a Serviciilor şi  să informeze periodic populaţia în 
legatură cu situaţia Serviciilor şi politicile de dezvoltare a acestora.  
       13 



c) Să aprobe următoarele documente schiţate şi prezentate de Comisiile de Licitaţie: 
     (i) studiile în legatură cu oportunitatea delegării managementului activităţilor 
componente ale Serviciilor în domeniul colectării deşeurilor , transportului şi depozitării 
acestora la staţiile/punctele de transfer; 
     (ii) documentaţiile de licitaţie (inclusiv cerinţele de participare şi criteriile de selecţie 
a operatorilor) elaborate pentru contractele de delegare a managementului Serviciilor. 
     (iii) termenii de referinţă şi regulamentul pentru  Servicii. 
d) să numească membrii comisiilor de licitaţie în conformitate cu regulile prevăzute în 
Acordul de Parteneriat referitoare la componenţa acestora,  în vederea participării la 
licitaţiile organizate cu scopul finanţării contractelor de delegare al căror obiect este 
managementul următoarelor activităţi din sfera Serviciilor: colectarea deşeurilor, 
transferul şi depozitarea la staţiile / punctele de transfer; 
e) să monitorizeze şi să controleze respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate 
de către operatori în cadrul contractelor de delegare a managementului menţionate la 
litera e) de mai sus în următoarele privinţe: 

(i) respectarea şi realizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor contractuale  asumate de 
către operatori, în special în respectarea indicatorilor de performantă  şi în relaţia cu 
populaţia. 
(ii) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
şi modernizare a infrastructurii de Servicii, cu accent pe exploatarea  eficientă şi 
sigură a infrastructurii de Servicii  şi a altor bunuri din patrimoniul public/privat ale 
unităţii administrativ-teritoriale ce se foloseşte de Servicii;  
 (iii) modul în care se asigură protecţia mediului şi a patrimoniului public. 
 (iv) modul în care se  asigură protecţia populaţiei. 

  f) să aplice măsurile corective  menţionate în contractele de delegare originale, în 
situaţia în care operatorul nu respectă nivelul de eficienţă şi indicatorii de performanţă  
pe care şi i-a asumat prin contract şi nu asigură continuitatea/menţinerea Serviciilor. 

g) să intermedieze conflictele  dintre populaţie şi operatori la cererea uneia dintre părţi; 
h) să stabilească o politică a tarifelor coerentă la nivelul întregii arii a proiectului; 

  i) începând de la data fixării unui tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul şi 
depozitarea la punctele/staţiile de transfer, să aprobe acest tarif în numele membrilor 
municipalităţii; 

  j) să întrerupă unilateral contractul de delegare şi să organizeze o nouă procedură  în 
vederea unui contract de finanţare în cazul nerespectării repetate de către operator a 
obligaţiilor contractuale, în condiţiile neluării de către acesta a măsurilor  de remediere 
şi de atingere a parametrilor calităţii. 

Art. 18.  (1) În baza art. 17 paragraful 3 din prezentul statut, Adunarea Generală pune în 
discuţie detaliile referitoare  la obiectivele Asociaţiei, ţinând cont de interesul comun şi 
anume: 

- Contractele de delegare referitoare la managementul următoarelor activităţi 
componente ale serviciilor: colectarea deşeurilor, transferul şi depozitarea la 
staţiile/punctele de transfer. 

- Master-Planul pentru servicii (care cuprinde termenii de referinţă şi lista 
investiţiilor); 

- Politica tarifelor.  
(2) În această privinţă, Părţile convin ca: 
 
a) Contractele de delegare 
1. Părţile împuternicesc Asociaţia, prin prezentul Statut, să-şi exercite competenţele în 
legatură cu Serviciile aşa cum este prevăzut în art. 17 paragraful 3 de mai sus. 
2. contractele de delegare referitoare la managementul următoarelor activităţi 
componente ale serviciilor: colectarea deşeurilor, transportul şi depozitarea la 
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 staţiile/punctele de transfer  se vor încheia între: Asociaţie, în numele membrilor care 
fac parte din ea, care împreună vor deţine calitatea de autoritate contractantă pe de o 
parte şi operatorii pe de altă parte. 
3. Prin aceste contracte de delegare, Asociaţia, în numele şi interesul unităţilor 
administrativ-teritoriale membre va acorda  operatorilor  exclusivitatea  pentru operarea  
punctelor/staţiilor de transfer  şi pentru colectarea deşeurilor din aria pentru care 
membrii Asociaţiei, în calitate de autoritate contractantă, încheie un contract de 
delegare şi un contract de concesiune asupra bunurilor publice şi private ce fac obiectul 
Serviciilor . Operatorul va răspunde pntru implementarea programelor de investiţie 
convenite prin contractul original de delegare va menţine, moderniza, reabilita şi extinde 
sistemele de gestionare a deşeurilor solide şi va conduce activităţile delegate 
componente ale Serviciilor asumându-şi riscul şi responsabilitatea acestora, în 
conformitate cu prevederile contractului original de delegare.  
4. Adunarea Generală a Asociaţiei  va monitoriza modul în care operatorii îşi 
îndeplinesc obligaţiile stabilite prin contract. 
5. Asociaţia va exercita, în numele şi pentru membrii săi, în calitate de autoritate 
contractantă drepturile şi obligaţiile contractuale.  
 
b) Master Planul pentru Servicii (termeni de referinţă şi lista investiţiilor) 
1. Master Planul trebuie să fie schiţat şi actualizat periodic, luând în considerare nevoile 
specifice fiecărei Părţi. 
2.Sursele financiare pot fi fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană sau 
instituţii financiare, fonduri de la bugetele locale sau fonduri atrase  de către operatori. 
3. Lista investiţiilor şi planul financiar de investiţii, incluse în Master Plan trebuie să fie 
discutate în şedintele Adunării Generale şi aprobate de fiecare Parte. Ele sunt parte 
integrantă în Asociaţie, trebuie anexate şi fac referire la investiţiile relevante prevăzute 
în contractele de delegare. 
4. Studiul de fezabilitate aferent listei de investiţii trebuie supus consultării opiniei 
Asociaţiei înaintea aprobării de către fiecare Parte interesată de respectiva Listă de 
Investiţii. 
 
c) Politica tarifelor 
1. Fiecare Parte trebuie să aprobe tarifele şi taxele aplicabile de către operatori în 
cadrul ariei geografice corespunzătoare competenţei teritoriale, în conformitate cu 
politica tarifelor stabilită de către Adunarea Generală şi după o consultare anterioară în 
cadrul Adunării. Tarifele şi taxele trebuie stabilite, ajustate şi modificate în conformitate 
cu legile în vigoare. 
2. De îndată ce un tarif unic pentru colectarea, transportul şi depozitarea la 
punctele/staţiile de transfer este fixat pentru o anumită zonă de colectare, Adunarea va 
aproba un astfel de tarif, în numele şi în beneficiul membrilor(unităţilor administrativ-
teritoriale) interesaţi. În deliberarea unui tarif unic, numai acei membri vizaţi de tariful 
respectiv vor vota, în cadrul Adunării Generale, decizia de fixare a tarifului. 
 
Art. 19. – Reprezentanţii în Adunarea Generală sunt responsabili pentru activitatea lor, 
în conformitate cu legile în vigoare. 
 
Art. 20. – (1) Adunarea Generală trebuie să se reunească cel puţin o dată pe an sau 
oricând este solicitată de către Preşedintele Adunării Generale sau de cel putin 1/3 din 
numărul  membrilor. 
(2) Convocarea trebuie să fie transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin 5 
(cinci) zile calendaristice înainte de sedinţă şi trebuie să cuprindă data, ora, locul şi 
agenda întâlnirii. 
(3) Participanţii la convocările Adunării Generale trebuie să fie reprezentanţii unităţilor 
administrativ-teritoriale care sunt afectaţi de hotărârile luate la respectiva convocare.  
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(4) Sedinţele Adunării Generale trebuie să fie prezidate de către Preşedintele Adunării 
Generale sau, în absenţa lui (inclusiv cazul în care municipalitatea asociată a cărui 
reprezentant este Preşedintele Adunării nu participă la votarea hotărârilor de pe agenda 
întâlnirii deoarece nu este interesată de asemenea hotărâri), de persoana desemnată 
de către Adunarea Generală dintre membrii săi. 
(5) Adunarea Generală trebuie să aleagă dintre participanţi un secretar care trebuie să 
redacteze minutele şedinţelor.  
(6) Minutele sunt semnate de către preşedintele întrunirii şi de către secretar. O copie a 
minutelor trebuie să fie transmise, până la 5 (cinci) zile calendaristice de la data 
întâlnirii, fiecarui membru, indiferent dacă reprezentantul a fost prezent sau nu la 
întâlnire.  
 
Art. 21. – (1) Fiecare membru, prin reprezentanţii săi, are drept de vot egal în cadrul 
deliberarilor Adunării Generale. Dreptul de vot nu poate fi transferat. Pentru acele 
hotărâri privitoare la o parte dintre membrii Adunării, doar reprezentanţii acelor membri 
implicaţi au dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunării Generale. Reprezentatul 
judeţului trebuie să participe şi să voteze la toate  întâlnirile Adunării Generale. 
 
(2) Validarea hotărârilor Adunării Generale, adoptate în exerciţiul prerogativelor 
prevăzute la art. 17, paragraful (2) a) – g) din prezentul Statut, trebuie să se realizeze în 
prezenta a  [2/3] dintre membri şi cu votul favorabil al majorităţii dintre membrii prezenţi. 
Dacă cvorum-ul nu se adună la prima convocare, Adunarea Generală trebuie să se 
reunească la o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu decât 15 zile celendaristice de 
la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală 
este validă indiferent de numărul de membri prezenţi. 
 
(3) Validarea hotărârilor Adunării Generale, adoptate în exerciţiul prerogativelor 
prevăzute în art. 17 lit. b), e) şi g) din prezentul Statut, trebuie să se realizeze în 
prezenţa tuturor membrilor implicaţi, cvorum care este obligatoriu la orice convocare, şi 
cu votul favorabil al majorităţii membrilor implicaţi, totalizând cel puţin 2/3 din numărul 
total de locuitori ai unităţilor administrativ-teritoriale implicate, sau a cel putin 2/3 dintre 
membrii implicaţi totalizând cel puţin jumătate din numărul total de locuitori ai unităţilor 
administrativ- teritoriale implicate. Pentru adoptarea acestor hotărâri este necesar ca 
printre cei care votează favorabil să fie şi reprezentantul Judeţului Bistrita Năsăud. 
 
(4) Validarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptate în exerciţiul 
prerogativelor prevăzute în art. 17 (2) literele h)-j) din prezentul Statut, trebuie să se 
realizeze în prezenţa tuturor membrilor, cvorum care este obligatoriu pentru orice 
convocare şi cu votul favorabil al tuturor membrilor Adunării. 
 
 (5) Validarea hotărârilor Adunării Generale, adoptate în exerciţiul prerogativelor 
prevăzute în art. 17 paragraful (3) literele a), c), d), f), h), i), şi j) din prezentul Statut, 
trebuie să se realizeze în prezenţa tutror membrilor convocaţi, cvorum care este 
obligatoriu pentru orice convocare, şi cu votul favorabil al tuturor membrilor implicaţi ai 
Adunării. 
 
(6) Dacă o hotărâre  a Adunării Generale priveşte direct Serviciile furnizate  sau 
bunurile ce aparţin de o unitate administrativ-teritorială, nici o hotărâre nu poate fi luată 
fără un vot favorabil din partea reprezentantului acelei unităţi administrativ-teritoriale. 
 
Art 22 (1) Hotărârile  Adunării Genrale adoptate în baza prerogativelor descrise în 
art.17 paragraful (2) literele h)-j) şi art.17 paragraf (3) literele a),c),d),h),i) şi j) din 
prezentul Statut, pot fi votate de reprezentanţii Părţilor numai pe baza unei procuri 
speciale, garantată de drept, precedentă votului, prin  hotărâre a Consiliului 
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 local/judeţean pe care el/ea o reprezintă. 
(2) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociaţiei vor fi aduse la cunoştinţă 
Părţilor în maxim 5 zile de la adoptare.  Aceste hotărâri sunt adăugate la actele 
administrative şi guvernate de prevederile legale referitoare la publicarea lor de către 
secretarii fiecărei unităţi administrative-teritoriale membre. Asociaţia este de asemenea 
obligată să publice toate hotărârile luate de Adunarea Generală pe site-ul oficial înfiinţat 
de către aceasta. 
 
Consiliul Director 
 
Art. 23 – (1) Consiliul Director este partea executivă a Asociaţiei şi este alcătuit din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă doi membri desemnaţi de Adunarea Generală pentru o 
perioada de 4 ani. Componenţa Consiliului Director trebuie să asigure, pe cât posibil, 
reprezentarea tuturor membrilor Asociaţiei în cadrul acestui organism, folosindu-se 
principiul reprezentării prin rotaţie. 
 (2) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director. 
 
Art.  24    Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director : 

- Dl. Gheorghe Marinescu , Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud; 

           -    Dl. Dumitru Mureşan, Primarul oraşului  Năsăud; 

            -    Dl. Nicolae Moldovan, Primarul oraşului Beclean ; 

Art. 25. – Consiliul Director asigura buna implementare a deciziilor Adunării Generale. 
Consiliul are următoarele sarcini: 
a) sa prezinte Adunării Generale un raport de activitate aferent perioadei precedente, 

să întocmească bugetul de venituri si cheltuieli, balanta contabila, proiectul privind 
bugetul de venituri si cheltuieli pentru urmatorul exercitiu financiar si proiectul privind 
strategiile Asociatiei;  

b) sa respecte obligatiile legale in numele si pentru Asociatie, exceptand acele acorduri 
a caror valoare depasesc echivalentul in lei a 100.000 Euro.  

c) sa asigure intocmirea de catre Comitetul de Strategie a strategiilor privind 
imbunatatirea si dezvoltarea Serviciilor, folosind principiul planificarii strategice multi-
anuale, programele privind reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii 
existente referitoare la Servicii, programele privind crearea unei infrastructuri noi. 
Aceste strategii si programe se vor intocmi prin consultarea operatorilor, 
programelor de mediu, dupa care se vor supune Adunării Generale spre aprobare. 

d) sa supervizeze schitarea de catre Comitetele de Licitatii a urmatoarelor documente 
care ulterior vor fi depuse spre aprobare la Adunarea Generala: 
(i) studii privind modul prin care se deleaga serviciile de gestiune ale activitatilor 

componente ale Serviciilor privind colectarea deseurilor, transportul la 
punctele/statiile de transfer si operarea lor,  

(ii) documentatia privind procedurile de licitatii (inclusiv cerintele privind participarea 
precum si criteriile de selectare a operatorilor) organizate pentru incheierea 
contractelor de delegare a sistemului de management pentru astfel de activitati; 

(iii)  Termenii de referinta si Regulamentele consolidate si armonizate a Serviciilor 
pentru intreaga/fiecare zona; 

e) sa convoace intalniri ale Comitetelor Asociatiei, sa coordoneze activitatea acestora, 
sa primeasca si sa inregistreze rapoartele lor, dupa care sa le depuna spre aprobare 
Adunării Generale, asa cum este prevazut in prezentul Statut. 

f) sa indeplineasca toate celelalte obligatii mentionate in cadrul Statutului sau cele 
stabilite de catre Adunarea Generala. 
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Art. 26. – Membrii Consiliului Director sunt responsabili pentru activitatea care o 
desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
Art. 27. – (1) Consiliul Director organizeaza intalniri o data la fiecare doua saptamani 
sau de cate ori este necesar, intalniri ce sunt convocate de catre Presedintele 
Asociatiei. 
(2) Deciziile Consiliului Director sunt luate in prezenta tuturor membrilor sai, fiind 
aprobate cu votul favorabil a cel putin doi membri. 
 
Art. 28. – Consiliul Director va colabora cu Comitetele prezentate in art.29 de mai jos, 
Comitete ce sunt numite de catre Adunarea Generala. 
 
Art. 29.  Asociatia va avea o componenta tehnica, structurata cu scopul de a indeplini 
prerogativele cu privire la Serviciile acordate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
de catre membrii sai, si aceasta componenta va cuprinde urmatoarele parti: 
a) Comitetul de Monitorizare alcatuit din 10 pana la 15 membri neremunerati, 

desemnati de catre Adunarea Generala, avand un mandat de un an si care sunt 
alesi dintre persoanele propuse de catre membrii asociati; 

b) Comitetul de Strategie alcatuit din 10 pana la 15 membri neremunerati, desemnati 
de catre Adunarea Generala, avand un mandat de un an si care sunt alesi dintre 
persoanele propuse de catre membrii asociati; 

c) Comitetele de Licitatii infiintate pentru fiecare procedura de achizitie publica; fiecare 
Comitet este alcatuit din 3-5 membri neremunerati, numiti de catre Adunarea 
Generala si care sunt alesi dintre persoanele propuse de catre membrii asociati 
implicati. Fiecare Comitet de Licitatie functioneaza pana la semnarea contractului de 
delegare; 

d)  Comitetele de Supervizare infiintate pentru fiecare tip de contract de delegare 
privind colectarea, transportul la punctele/statiile de transfer si operarea lor; fiecare 
Comitet este alcatuit din 3-5 membri neremunerati, numiti de catre Adunarea 
Generala si care sunt alesi dintre persoanele propuse de catre membrii asociati 
implicati. 

 
Art. 30 - (1) Fiecare membru asociat trebuie sa propuna cel putin un candidat pentru 
fiecare dintre Comitetele de Monitorizare si Strategie, iar Adunarea Generala va 
desemna din lista de propuneri primita de la membrii asociatiei, membrii comisiilor 
conform articolului 26 de mai sus, ca si cei 10 membrii de rezerva pentru situatiile 
descrise in paragraful (3) de mai jos. 
 (2) Fiecare membru implicat va propune cel putin o persoana candidata pentru fiecare 
dintre Comitetele de Licitatii si Supervizare, iar Adunarea Generala va desemna din 
lista de propuneri primita de la membrii asociatiei, membrii comisiilor conform articolului 
29 de mai sus, ca si cei 3 membrii de rezerva pentru situatiile descrise in paragraful (3) 
de mai jos. 
 (3) In cazul in care unul dintre membrii comitetelor este concediat sau incapabil sa-si 
exercite functia (datorita decesului, imbolnavirii, demisionarii etc)  pe o perioada de cel 
putin 30 de zile, respectiv 5 zile pentru Comitetul de Licitatii, membrul respectiv va fi 
inlocuit de prima persoana disponibila de pe lista membrilor de rezerva pentru comitetul 
respectiv. 
 
Art. 31. - (1) Comitetul de Monitorizare trebuie sa reconvoace in sedinte de cel putin 4 
(patru) ori pe an la sfarsitul fiecarui trimestru, ca urmare a convocarii scrise de catre 
Consiliul Director si sa comunice data sedintei cu cel putin 5 zile in avans. 
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 (2) Comitetul de Strategie reconvoaca in sedinte de cate ori este nevoie, cu privire la 
convocarea scrisa facuta de catre Consiliul Director si comunica data sedintei cu cel 
putin 5 zile in avans. 
 (3) Fiecare Comitet de Licitatii functioneaza permanent pe perioada procedurilor de 
licitatie corespunzatoare. 
 (4) Fiecare Comitet de Supervizare reconvoaca in sedinte in ultima zi lucratoare a 
fiecarei luni pana la terminarea contractului de delegare respectiv. 
 
Art. 32. – Pentru monitorizarea performantei contractelor de delegare, executate de 
catre Asociatie in numele si pentru membrii acesteia, a serviciilor catre operatori, 
fiecare Comitet de Supervizare va desemna un manager de proiect pentru contractul 
respectiv de delegare. Managerul de proiect trebuie sa fie un specialist, cu calitati  si 
capacitati care sa-i permita monitorizarea performantelor contractului de delegare. 
Managerul de proiect trebuie sa fie angajat al Unitatii de Implementare a Proiectului. 
 
Art. 33. –  Pentru validarea deciziilor Comitetelor Asociatiei, deciziile respective trebuie 
luate in prezenta a 2/3 din numarul membrilor si sa aiba un vot favorabil de 2/3 din 
membrii prezenti.  Pentru fiecare intalnire, fiecare Comitet va desemna un secretar al 
intalnirii, ales dintre membrii prezenti, pentru a redacta minuta intalnirii si a o transmite 
Consiliului Director de registratura, deciziile si rapoartele Comitetului respectiv in 
concordanta cu articolul 34 de mai jos. 
 
Art. 34. – Deciziile si rapoartele Comitetelor Asociatiei trebuie inregistrate intr-un 
registru numerotat si datat, pastrat de catre Consiliul Director. Fiecare Comitet trebuie 
sa transmita toate deciziile si rapoartele catre Consiliul Director, pentru inregistrare, 
timp de 5 (cinci) zile incepand cu data intalnirii cand deciziile si rapoartele au fost 
adoptate, de catre secretarul intalnirii.  
 
Art. 35. - (1) Principala atributie a Comitetului de Monitorizare este sa realizeze 
rapoarte de monitorizare despre progresul proiectului si despre managementul 
Serviciilor in general, in concordanta cu prerogativele atribuite Asociatiei prin puterea 
celor imputerniciti de catre membrii acesteia. Comitetul de Monitorizare va prezenta 
raportul de monitorizare  Adunării Generale, in prima luna a fiecarui trimestru pentru 
trimestrul anterior si va transmite o copie a raportului catre registratura Consiului 
Director. 
(2) Principala atributie a Comitetului de Strategie este sa dezvolte si sa ajusteze 
strategia privind managementul deseurilor solide, in concordanta cu nevoile, de-a lungul 
proiectului. Comitetul de Strategie va transmite propunerile sale catre Consiliul Director 
care va supune aceste propuneri aprobarii Adunării Generale cu ocazia imediat 
urmatoarei intalniri. 
(3) Atributiile Comitetelor de Licitatie sunt de a propune :  
(i) studii de oportunitate privind modul prin care se deleaga serviciile de gestiune ale 
activitatilor componente ale Serviciilor privind colectarea deseurilor, transportul la 
punctele/statiile de transfer si operarea lor,  
(ii) documentatia privind procedurile de licitatii (inclusiv cerintele privind participarea 
precum si criteriile de selectare a operatorilor) organizate pentru incheierea contractelor 
de delegare a sistemului de management pentru astfel de activitati; 
(iii) Termenii de referinta si Regulamentele consolidate si armonizate a Serviciilor 
pentru intrega/fiecare zona; 
 Comitetele de Licitatii trebuie sa supuna spre aprobare propunerile acestora Adunării 
Generale si sa transmita o copie a propunerilor pentru inregistrare la Consiliul Director. 
Comitetele de Licitatii vor asista Comisiile de Licitatie si vor ramane la dispozitia 
acestora pentru eventuale clarificari ce pot aparea de-a lungul procedurii de licitatie. 
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(4) Principala atributie a fiecarui Consiliu de Supervizare este sa supervizeze executia 
contractelor de delegare referitoare la colectarea, transportul deseurilor si operarea 
statiilor/punctelor de transfer, pe baza evaluarilor lunare facute de managerul de 
proiect ; lunar, fiecare Comitet de Supervizare va prezenta evaluarea raportului Adunării 
Generale la care fiecare membru al asociatiei reprezentanta a partilor are dreptul sa 
participe  si sa decida asupra masurii ce trebuie adoptate in cazul incalcarii obligatiilor 
contractuale de catre operator. Comitetul de Supraveghere va transmite o copie a 
raportului pentru inregistrare catre Consiliul Director. 
 

Controlul Financiar al Asociaţiei 

Art. 36. (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de 
Adunarea Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea  prelungirii.
(2)Primul cenzor al asociaţiei este doamna Nistor-Puiu Florentina, cetăţean român, 
născută la data de 15.08.1954, domiciliată în Bistriţa, str. Livezi nr.2H, jud. Bistriţa-
Năsăud,  titulară al C.I. seria XB nr.228101, eliberată de Poliţia Municipiului Bistriţa la 
data de 13.09.2007. 

( 3) Cenzorul are atributiile prevazute de OG 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii. 

 
Capitol VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA  ASOCIAŢIEI 

Art.37.– Asociaţia se dizolvă : 

a) de drept; 
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; 
c) prin hotărârea Adunării Generale. 

Art. 38. – Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, 
dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
producere schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în 
conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un 
an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director 
trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost 
completat în termenul legal prevăzut în acest scop. 

Art. 39. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: 

a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare 

ordinii publice; 
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociaţia a devenit insolvabilă. 
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Art. 40. – Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 41. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei 
din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE 

Art. 42. – (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiţionale semnate de 
reprezentanţii tuturor Părţilor, special împuterniciţi în acest scop. 

(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin 
modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu 
noile prevederi. 

(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă 
privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale 
amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Asociaţi:                                                                                                                                               

                                                                                  Semnatura şi stampila 

ASOCIAŢII 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, 
Prin Preşedinte Consiliu Judeţean Marinescu Gheorghe 
[semnătura] 
 
Municipiul Bistriţa,  
Prin  Primar Moldovan Vasile  
[semnătura] 
 
 
Oraşul Beclean,  
Prin  Primar Moldovan Nicolae  
[semnătura] 
 
 
Oraşul Năsăud, 
Prin Primar Mureşan Dumitru 
[semnătura] 
 
Oraşul Sângeorz Băi, 
Prin Primar Venig Roland Marius 
[semnătura] 
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Comuna Bistriţa Bârgăului. 
Prin Primar Labă Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Braniştea, 
Prin Primar Joo Janos 
[semnătura] 
 
Comuna Budacu de Jos, 
Prin Primar Simionca Florin Sandu 
[semnătura] 
 
Comuna Budeşti, 
Prin Primar Codrea Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Căianu Mic, 
Prin Primar Ţărmure Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Cetate, 
Prin Primar Ursa Gavril 
[semnătura] 
 
Comuna Chiuza, 
Prin Primar Bradea I. Grigore 
[semnătura] 
 
Comuna Chiochiş, 
Prin Primar Silaşi Vasile Adrian 
[semnătura] 
 
Comuna Ciceu Giurgeşti, 
Prin Primar Rusu Constantin 
[semnătura] 
 
Comuna Ciceu Mihăieşti, 
Prin Primar Mureşan Valentin 
[semnătura] 
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Comuna Coşbuc, 
Prin Primar Anghel Niculae 
[semnătura] 
 
Comuna Dumitra, 
Prin Primar Bălăjan Gheorghe 
[semnătura] 
 
Comuna Dumitriţa, 
Prin Primar Moga Vasile Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Feldru, 
Prin Primar Sîngeorzan Ştefan 
[semnătura] 
 
Comuna Galaţii Bistriţei, 
Prin Primar Găurean Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Ilva Mică, 
Prin Primar Horea Aurel 
[semnătura] 
 
Comuna Ilva Mare, 
Prin  Primar Anca Alexandru 
[semnătura] 
 
Comuna Josenii Bârgăului, 
Prin Primar Ciotmonda Tudorel 
[semnătura] 
 
Comuna Livezile, 
Prin Primar Neamţ Olimpiu 
[semnătura] 
 
 
Comuna Lechinţa, 
Prin Primar Pop S. Teodor 
[semnătura] 
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Comuna Leşu, 
Prin Primar Lupşan Nicolae Grigore 
[semnătura] 
 
Comuna Lunca Ilvei, 
Prin Primar Lupşan Flaviu 
[semnătura] 
 
Comuna Maieru, 
Prin Primar Borş Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Măgura Ilvei, 
Prin Primar Şamşodan Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Mărişelu, 
Prin Primar Someşan Toma 
[semnătura] 
 
Comuna Matei, 
Prin Primar Encian Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Miceştii de Câmpie, 
Prin Primar Moldovan Ioan Flaviu 
[semnătura] 
 
Comuna Milaş, 
Prin Primar Gabor Iosif 
[semnătura] 
 
Comuna Monor, 
Prin Primar Cira Ioan 
[semnătura] 
 
 
Comuna Negrileşti, 
Prin Primar Pintea Ustin 
[semnătura] 
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Comuna Nimigea, 
Prin Primar Turcu Grigore Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Nuşeni, 
Prin Primar Mureşan Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Parva, 
Prin Primar Gheorghe Stelian 
[semnătura] 
 
Comuna Petru Rareş 
Prin Primar Cocoş Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Poiana Ilvei, 
Prin Primar Dragotă Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Prundu Bârgăului, 
Prin Primar Vlad Ilie 
[semnătura] 
 
Comuna Rebra, 
Prin Primar Danci Ştefan 
[semnătura] 
 
Comuna Rebrişoara, 
Prin Primar Bodiu Nicolae 
[semnătura] 
 
Comuna Rodna, 
Prin Primar Năşcan Alexandru 
[semnătura] 
 
Comuna Romuli, 
Prin Primar Moniţa Ioan 
[semnătura] 
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Comuna Runcu Salvei, 
Prin Primar Pavelea Anchidim 
[semnătura] 
 
Comuna Salva, 
Prin Primar Onul Gheorghe 
[semnătura] 
Comuna Sânmihaiu de Câmpie, 
Prin Primar Boar Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Silivaşu de Câmpie, 
Prin Primar Dâmbean Ioan  
[semnătura] 
 
Comuna Spermezeu, 
Prin Primar Şerban Macedon 
[semnătura] 
 
Comuna Şanţ, 
Prin Primar Moisil Cornel 
[semnătura] 
 
Comuna Şieu, 
Prin Primar Macarie Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Şieuţ, 
Prin Primar Neagoş Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Şieu Măgheruş, 
Prin Primar Mititean Sorin Aurel 
[semnătura] 
 
 
Comuna Şieu Odorhei, 
Prin Primar Chirlejan Viorel 
[semnătura] 
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Comuna Şintereag, 
Prin Primar Bob Ioan 
[semnătura] 
 
Comuna Teaca, 
Prin Primar Vultur Ilie 
[semnătura] 
 
Comuna Târlişua, 
Prin Primar Perhaiţă Ştefan  
[semnătura] 
 
Comuna Telciu, 
Prin Primar Mureşan Sever 
[semnătura] 
 
Comuna Tiha Bârgăului, 
Prin Primar Dologa Vasile 
[semnătura] 
 
Comuna Uriu, 
Prin Primar Şerban Petru 
[semnătura] 
 
Comuna Urmeniş, 
Prin Primar Tomşa Dumitru 
[semnătura] 
 
Comuna Zagra, 
Prin Codău Grigore 
[semnătura] 
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Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 8 din 31.03.2008. 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
pentru 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
Între: 
 

1. Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud , cu sediul în Bistriţa, 
str. Piaţa Petru Rareş nr.1, jud. Bistriţa-Năsăud , cod 420080, reprezentat de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Marinescu 

 
2. Municipiul Bistriţa, prin Consiliul Local Bistriţa, cu sediul în Bistriţa , str. Piaţa Centrală 

nr. 6, jud. Bistriţa-Năsăud , cod 420040, reprezentat de Primar Vasile Moldovan 
 

3. Oraşul Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Beclean, str. Aleea 
Ghiocelului nr.6, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425100 , reprezentat de Primar Nicolae 
Modovan 

 
4. Oraşul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud, cu sediul în Năsăud, str. Piaţa Unirii nr.15, 

jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425200 , reprezentat de Primar Dumitru Mureşan 
 

5. Oraşul Sângeorz-Băi, prin Consiliul Local Sângeorz-Băi , cu sediul în Sângeorz-Băi, str. 
Piaţa Unirii nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 425200, reprezentat de Primar Dumitru 
Mureşan 

 
6. Comuna Bistriţa-Bârgăului, prin Consiliul Local Bistriţa-Bârgăului, cu sediul în comuna 

Bistriţa-Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427005, reprezentată de Primar Vasile Labă 
 

7. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427010, reprezentată de Primar  

 
8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos, cu sediul în comuna 

Budacu de Jos, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427015, reprezentată de Primar Florin Sandu 
Simionca 

 
9. Comuna Budeşti, prin Consiliul Local Budeşti, cu sediul în comuna Budeşti, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427020, reprezentată de Primar Vasile Codrea 
 

10. Comuna Căianu Mic, prin Consiliul Local Căianu Mic, cu sediul în comuna Căianu Mic, 
Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427025, reprezentată de Primar Ioan Ţărmure 

 
11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza, cu sediul în comuna Chiuza , Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427060, reprezentată de Primar Grigore Bradea  
 

12. Comuna Chiochiş, prin Consiliul Local Chiochiş, cu sediul în comuna Chiochiş , Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427045, reprezentată de Primar Vasile Adrian Silaşi  

 
13. Comuna Ciceu-Giurgeşti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgeşti, cu sediul în comuna 

Ciceu-Giurgeşti , Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427065 , reprezentată de Primar Constantin 
Rusu 

 
14. Comuna Ciceu-Mihăieşti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihăieşti, cu sediul în comuna 

Ciceu-Mihăieşti , Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427218, reprezentată de Primar Valentin 
Mureşan  

 
15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate, cu sediul în comuna Cetate, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427035, reprezentată de Primar Gavril I. Ursa  
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16. Comuna Coşbuc, prin Consiliul Local Coşbuc, cu sediul în comuna Coşbuc, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427070 , reprezentată de Primar Niculae Anghel 

 
17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra, cu sediul în comuna Dumitra, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427075, reprezentată de Primar Gheorghe Bălăjan 
 

18. Comuna Dumitriţa, prin Consiliul Local Dumitriţa, cu sediul în comuna Dumitriţa, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427037, reprezentată de Primar Vasile Ioan Moga 

 
19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local Feldru, cu sediul în comuna Feldru, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427080, reprezentată de Primar Ştefan Sângeorzan 
 

20. Comuna Galaţii Bistriţei, prin Consiliul Local Galaţii Bistriţei, cu sediul în comuna 
Galaţii Bistriţei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427085, reprezentată de Primar Vasile 
Găurean 

 
21. Comuna Ilva Mică, prin Consiliul Local Ilva Mică, cu sediul în comuna Ilva Mică, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427095, reprezentată de Primar Aurel Horea 
 

22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local Ilva Mare, cu sediul în comuna Ilva Mare, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427090, reprezentată de Primar Alexandru Anca 

 
23. Comuna Josenii Bârgăului, prin Consiliul Local Josenii Bârgăului, cu sediul în comuna 

Josenii Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427100, reprezentată de Primar Tudorel 
Ciotmonda 

 
24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local Livezile, cu sediul în comuna Livezile, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427120, reprezentată de Primar Olimpiu Neamţ 
 

25. Comuna Lechinţa, prin Consiliul Loca Lechinţa, cu sediul în comuna Lechinţa, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427105, reprezentată de Primar Teodor S. Pop 

 
26. Comuna Leşu, prin Consiliul Local Leşu, cu sediul în comuna Leşu, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427115, reprezentată de Primar Nicolae Grigore Lupşan 
 

27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local Lunca Ilvei, cu sediul în comuna Lunca Ilvei, 
Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427125, reprezentată de Primar Flaviu Lupşan 

 
28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru, cu sediul în comuna Maieru, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427130, reprezentată de Primar Vasile Borş 
 

29. Comuna Măgura Ilvei, prin Consiliul Local Măgura Ilvei, cu sediul în comuna Măgura 
Ilvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427145, reprezentată de Primar Ioan Şamşodan 

 
30. Comuna Mărişelu, prin Consiliul Local Mărişelu, cu sediul în comuna Mărişelu, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427150, reprezentată de Primar Toma Someşan 
 

31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei, cu sediul în comuna Matei, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427135, reprezentată de Primar Vasile Encian 

 
32. Comuna Miceştii de Câmpie, prin Consiliul Local Miceştii de Câmpie, cu sediul în 

comuna Miceştii de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427160, reprezentată de Primar 
Flaviu Moldovan 

 
33. Comuna Milaş, prin Consiliul Local Milaş, cu sediul în comuna Milaş, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427165, reprezentată de Primar Iosif Gabor 
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34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Monor, cu sediul în comuna Monor, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427175, reprezentată de Primar Ioan Cira 

 
35. Comuna Negrileşti, prin Consiliul Local Negrileşti, cu sediul în comuna Negrileşti, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427068, reprezentată de Primar  
 

36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea, cu sediul în comuna Nimigea, Jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod 427180, reprezentată de Primar Grigore Ioan Turcu 

 
37. Comuna Nuşeni, prin Consiliul Local Nuşeni, cu sediul în comuna Nuşeni, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427200, reprezentată de Primar Ioan Mureşan 
 

38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva, cu sediul în comuna Parva, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427210, reprezentată de Primar Gheorghe Stelian 

 
39. Comuna Petru Rareş, prin Consiliul Local Petru Rareş, cu sediul în comuna Petru 

Rareş, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427215, reprezentată de Primar Vasile Cocoş 
 

40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local Poiana Ilvei, cu sediul în comuna Poiana 
Ilvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427147, reprezentată de Primar Ioan Dragotă 

 
41. Comuna Prundu Bârgăului, prin Consiliul Local Prundu Bârgăului, cu sediul în comuna 

Prundu Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427230, reprezentată de Primar Ilie Vlad 
 

42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra, cu sediul în comuna Rebra, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427235, reprezentată de Primar Ştefan Danci 

 
43. Comuna Rebrişoara, prin Consiliul Local Rebrişoara, cu sediul în comuna Rebrişoara, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427240, reprezentată de Primar Nicolae Bodiu 
 

44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna, cu sediul în comuna Rodna, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427245, reprezentată de Primar Alexandru Năşcan 

 
45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli, cu sediul în comuna Romuli, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427250, reprezentată de Primar Ioan Moniţa 
 

46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei, cu sediul în comuna Runcu 
Salvei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427256, reprezentată de Primar Anchidim Pavelea 

 
47. Comuna Sânmihaiu de Câmpie, prin Consiliul Local Sânmihaiu de Câmpie, cu sediul 

în comuna Sânmihaiu de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427260, reprezentată de 
Primar Ioan Boar 

 
48. Comuna Silivaşu de Câmpie, prin Consiliul Local Silivaşu de Câmpie, cu sediul în 

comuna Silivaşu de Câmpie, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427270, reprezentată de Primar 
Ioan Dâmbean 

 
49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu, cu sediul în comuna Spermezeu, 

Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427275, reprezentată de Primar Macedon Şerban 
 

50. Comuna Salva, prin Consiliul Local Salva, cu sediul în comuna Salva, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427255, reprezentată de Primar Gheorghe Onul 

 
51. Comuna Şanţ, prin Consiliul Local Şanţ, cu sediul în comuna Şanţ, Jud. Bistriţa-

Năsăud, cod 427285, reprezentată de Primar Cornel Leontin Moisil 
  

52. Comuna Şieu, prin Consiliul Local Şieu, cu sediul în comuna Şieu, Jud. Bistriţa-Năsăud, 
cod 427290, reprezentată de Primar Vasile Macarie 
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53. Comuna Şieuţ, prin Consiliul Local Şieuţ, cu sediul în comuna Şieuţ, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427315, reprezentată de Primar Ioan Neagoş 

 
54. Comuna Şieu-Odorhei, prin Consiliul Local Şieu-Odorhei, cu sediul în comuna Şieu-

Odorhei, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427305, reprezentată de Primar Viorel Chirlejan 
 

55. Comuna Şieu-Măgheruş, prin Consiliul Local Şieu-Măgheruş, cu sediul în comuna 
Şieu-Măgheruş, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427295, reprezentată de Primar Sorin Mititean 

 
56. Comuna Şintereag, prin Consiliul Local Şintereag, cu sediul în comuna Şintereag, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427320, reprezentată de Primar Ioan Bob 
 

57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca, cu sediul în comuna Teaca, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427345, reprezentată de Primar Ilie Vultur 

 
58. Comuna Târlişua, prin Consiliul Local Târlişua, cu sediul în comuna Târlişua, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427330, reprezentată de Primar Ştefan Perhaiţă  
 

59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local Telciu, cu sediul în comuna Telciu, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427355, reprezentată de Primar Sever Mureşan 

 
60. Comuna Tiha Bârgăului, prin Consiliul Local Tiha Bârgăului, cu sediul în comuna Tiha 

Bârgăului, Jud. Bistriţa-Năsăud, cod 427360, reprezentată de Primar Vasile Dologa 
 

61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu, cu sediul în comuna Uriu, Jud. Bistriţa-Năsăud, 
cod 427365, reprezentată de Primar Petru Şerban 

 
62. Comuna Urmeniş, prin Consiliul Local Urmeniş, cu sediul în comuna Urmeniş, Jud. 

Bistriţa-Năsăud, cod 427370, reprezentată de Primar Dumitru Tomşa 
 

63. Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra, cu sediul în comuna Zagra, Jud. Bistriţa-
Năsăud, cod 427385, reprezentată de Primar Grigore Codău 

denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”. 
 
Preambul 
 
1. Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 alin. (3) 
lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, prevederilor art. 35 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevederilor art. 49 lit. d)  din O.U.G. nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor, în scopul realizării proiectului de interes comun 
„Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bistriţa-Năsăud” (denumit în continuare 
„Proiectul”)  
 
2. Proiectul va cuprinde: 

a) Implementarea unui sistem de colectare şi transport al deşeurilor pe toata raza 
judeţului, inclusiv construirea unor staţii/puncte de transfer; 

b) construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor, incluzând rampa 
ecologică şi instalaţiile aferente, destinat să deservească Părţile; 

c) exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, inclusiv întreţinerea 
rampei ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea 
deşeurilor; 

d) transportul deşeurilor de la punctele/staţia de transfer la rampa ecologică; 
e) construcţia mai multor puncte/staţii de transfer, destinate să deservească o arie 

determinată corespunzătoare unui număr de municipii, oraşe şi/sau comune care 
sunt Părţi la prezentul Contract; 

f) colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de 
transfer, transportul acestor deşeuri până la punctul/staţia de transfer aferent(ă) şi 
exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, care include întreţinerea acestora; 
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g) identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului. 
 

3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza, fără 
ca prin aceasta să înfiinţeze noi unităţi administrativ-teritoriale, în limitele teritoriale ale judeţului 
Bistriţa-Năsăud şi se vor implica în (vor contribui la) realizarea Proiectului şi vor beneficia de 
Proiect conform planului de implementare prevăzut în Anexa 1. 
 
Capitolul I. Scopul Contractului 
 
Art.1. Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi (denumită în continuare 
„Asocierea”) în vederea: 
a) Realizării Proiectului  
b) Gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale 

(denumite în continuare „Serviciile”). 
 
Capitolul. II. Obiectivele Contractului 
 
Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale; 
b) coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 
c) realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene; 
d) stabilirea unui for de cooperare între Părţi, în cadrul unei Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară (denumită în continuare ADI); 
e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare; 
f) dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare; 
g) realizarea unui acord între Părţi asupra următoarele aspecte principale: 

1. stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau 
achiziţionate în cadrul Proiectului; 

2. procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care 
urmează să fie achiziţionate în cadrul Proiectului; 

3. mecanismul de calcul al tarifelor şi taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea 
deşeurilor, transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer, exploatarea 
punctelor/staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la rampa ecologica şi 
exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor.  

 
Capitolul III. Durata Contractului 
 
Art. 3. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 20 (douăzeci) ani. Durata contractului este 
stabilită ţinându-se seama de perioada de 20 (douăzeci) de ani planificată pentru durata 
investiţiilor în cadrul Proiectului. 
  
Art. 4. Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi rămâne în 
vigoare pe întreaga durată a Proiectului. 
 
Art. 5. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional. 
 
Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile Părţilor 
 
Secţiunea 1 – Finanţarea Proiectului 
 
Art. 6. - (1) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării 
(beneficiar al măsurii) pentru Proiect, iar consiliile locale ale municipiului, oraşelor şi comunelor 
implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.  
(2) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în cooperare cu Consiliile Locale ale: 
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municipiului Bistriţa, oraşului Beclean, oraşului Năsăud, oraşului Sângeorz-Băi şi ale celor 58 
de comune:  
Bistriţa-Bârgăului, Braniştea, Budacu de Jos, Budeşti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, 
Ciceu Giurgesti, Coşbuc, Ciceu Mihaesti, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galaţii Bistriţei, Ilva Mare, 
Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinţa, Leşu, Livezile, Lunca Ilvei, Maieru, Matei, Măgura Ilvei, 
Mărişelu, Miceştii de Câmpie, Milaş, Monor, Negrilesti, Nimigea, Nuşeni, Parva, Petru Rareş, 
Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, 
Silivaşu de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Spermezeu, Şanţ, Şieu, Şieu  Magherus, Şieu  
Odorhei, Şieuţ, Şintereag, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Târlişua, Uriu, Urmeniş, Zagra 
  
se obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect: 
 
a) Elaborarea Master Planului general şi a aplicaţiei pentru obţinerea finanţării din fonduri 

europene; 
b) Obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a 

autorizaţiei de construire, pentru promovarea şi derularea Proiectului;  
c) Includerea investiţiei aferente Proiectului în planul de investiţii al judeţului; 
d) Plata fondurilor disponibile pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat; 
e) Menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare 

UIP) pe toată durata prezentului Contract; 
f) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea 

Proiectului. 
 
Art. 7. Unitatea de Implementare a Proiectului va fi stabilită de Consiliului Judeţean. Costurile 
aferente UIP sunt cheltuieli neeligibile şi vor fi acoperite conform prevederilor prezentului 
Contract. 

 
Art. 8. Părţile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor Proiectului, după cum 
beneficiază de Proiect, conform planului din Anexa 1, prin plata: 
a) tuturor costurilor aferente pregătirii Proiectului şi aplicaţiei; 
b) contribuţiei autorităţilor locale la cheltuielile de investiţii din cadrul Proiectului, conform 

Memorandumului de Finanţare al Proiectului şi pe baza cotei de participare definite în art. 9 
de mai jos; 

c) cheltuielilor neeligibile, astfel cum sunt definite de Hotărârea Guvernului nr .__/____. 
In plus, Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare 
desfăşurării activităţilor de operare a Serviciilor şi exploatare a bunurilor construite în cadrul 
Proiectului, într-un mod care să asigure sustenabilitatea acestora. 
 
Art. 9. Părţile vor contribui la acoperirea costurilor menţionate la art. 8 lit. b) proporţional cu 
numărul de locuitori din zona aferentă investiţiei, cu respectarea următoarelor principii şi 
conform planului de implementare din Anexa 1: 
a) Consiliile Locale din zonele urbane şi Consiliile Locale care coordonează zonele rurale 

grupate vor acoperi costurile aferente etapei de derulare a Proiectului, proporţional cu 
numărul de locuitori din zona urbană sau rurală din care fac parte; 

b) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va acoperi costurile aferente etapei de derulare a 
Proiectului, proporţional cu numărul de locuitori aferent restului zonelor rurale. 

 
Art. 10. Procentul cu care vor contribui Părţile este prevăzut Anexa 2. 
Art. 11. Costurile ocazionate în perioada de derulare a Proiectului vor fi recuperate, 
proporţional, conform cotei de participare prevăzute, în cadrul desfăşurării activităţilor viitoare 
de operare, din redevenţa plătită de operatori.  
 
Secţiunea 2 – Delegarea gestiunii Serviciilor  
Art. 12. - (1) Părţile au în vedere să delege împreună gestiunea Serviciilor, pentru activităţile de 
colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor. Gestiunea Serviciilor va fi delegată 
exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activităţi ce compun Serviciile, ce 
vor fi atribuite prin procedura licitaţiei publice. Este interzisă delegarea separată a serviciului de 
colectare, transport şi depozitare din zona respectivă de către vreuna dintre Părţile prezentului  
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Contract cu încălcarea prevederilor prezentului Contract de Asociere. 
(2) Consiliul Judeţean, prin intermediul UIP, va iniţia si va derula procedurile de licitaţie din 
cadrul Proiectului, pentru: 
- contractele de lucrări privind construcţia centrului de management integrat al deşeurilor, 
inclusiv rampa ecologică şi bunurile aferente; 
- contractele de delegare privind activităţile aferente Serviciilor realizate prin exploatarea 
centrului de management integrat al deşeurilor (care include şi întreţinerea rampei ecologice şi 
a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor) şi transportul deşeurilor 
de la punctele/staţiile de transfer la rampa ecologică; 
- contractele de lucrări privind construcţia punctelor/staţiilor de transfer. 
(3) Pentru contractele privind colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărui/fiecărei 
punct/staţii de transfer, transportul acestor deşeurilor până la punctul/staţia de transfer 
aferent(ă) şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, procedurile de licitaţie vor fi iniţiate şi 
derulate de Consiliile Locale implicate, prin intermediul ADI. ADI va fi sprijinită în acest proces 
de către UIP. 
(4) Pentru fiecare licitaţie, UIP sau ADI, după caz va stabili componenţa Comisiei de Evaluare, 
la propunerea autorităţilor locale implicate. 
(5) Fiecare Comisie de Licitaţie va avea în componenţa sa câte un reprezentant al fiecărei 
autorităţi locale semnatare a prezentului Contract de Asociere şi care participă la 
etapa/componenta de investiţii respectivă a Proiectului.  
 
Art. 13 - (1) Comisia de Licitaţie va selecta două categorii de operatori pentru activităţile care 
sunt parte a Serviciilor, prin procedura de licitaţie publică: 

• o categorie pentru colectarea şi transportul în zonele urbane şi rurale corespunzătoare 
etapei/componentei de investiţii avute în vedere şi exploatare punctelor/staţiilor de 
transfer, care include întreţinerea acestora şi o primă etapă de prelucrare a deşeurilor; 

• un operator pentru exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, inclusiv 
pentru rampa ecologică şi pentru transportul de la punctele/staţiile de transfer până la 
rampa ecologică. 

(2) Numărul de operatori pentru prestarea activităţilor de colectare şi de transport va fi stabilit 
conform prevederilor Memorandumului de Finanţare şi acordurilor de împrumut pentru fondurile 
necesare co-finanţării. 
(3) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate cu operatorii selectaţi de Comisiile de 
Licitaţie vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat şi/sau Consiliul Judeţean, după caz. 
 
Art. 14.  - (1) Autoritatea Contractantă va fi: 
a) Consiliul Judeţean pentru contractele de lucrări de construcţii; 
b) Consiliul Judeţean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare 
a centrului de management integrat al deşeurilor şi de transport a deşeurilor de la 
punctele/staţiile de transfer până la rampa ecologică; 
c) Consiliile Locale implicate, împreună, pentru contractele de delegare a gestiunii privind 
activităţile de colectare a deşeurilor, de transportare a acestora până la punctele/staţiile de 
transfer şi de exploatare a punctelor/staţiilor de transfer. 
(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la lit. c) de mai sus, vor fi încheiate de ADI 
în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda ADI 
un astfel de mandat prin statutul ADI şi/sau prin hotărârile Consiliilor Locale de aprobare a 
contractelor de delegare a gestiunii. 
 
Art. 15. Operatorii vor prelucra levigatul, atât la noul depozit, cât şi la cele existente după etapa 
de închidere a acestora, în vederea eliminării poluanţilor astfel încât caracteristicile lor fizice, 
chimice, biologice şi bacteriologice să respecte valorile indicate în normativele privind condiţiile 
de evacuare a apelor uzate şi în standardele pentru efluenţi. 
 
Secţiunea 3 – Dreptul de proprietate asupra bunurilor  
Art. 16. Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, 
în baza hotărârii consiliului local, a terenurilor pe care urmează să se construiască rampa 
ecologică şi punctele/staţiile de transfer (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens,  
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unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Judeţului Bistriţa-
Năsăud, pe întreaga durată a Proiectului: 
a) dreptul de administrarea a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi dispoziţia 
materială asupra terenului în limita obiectivului de construire şi exploatare a punctelor/staţiilor 
de transfer, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi 
administrativ-teritoriale sau 
b) dreptul de folosinţă gratuită a terenului respectiv, în limita obiectivului de construire şi 
exploatare a punctelor/staţiilor de transfer, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului privat 
al respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 
Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Contract de Asociere, a oricărui alt act juridic 
având ca obiect aceste terenuri,.  
Unităţile administrativ-teritoriale se angajează prin prezentul Contract să îşi înregistreze 
drepturile lor de proprietate asupra acestor terenuri, conform prevederilor legale privind 
publicitatea imobiliară, anterior punerii la dispoziţie a acestor terenuri în scopul realizării 
Proiectului. 
 
Art. 17.  - (1) Toate bunurile imobile (respectiv rampa ecologică, punctele/staţiile de transfer şi 
centrul de management integrat al deşeurilor) construite sau achiziţionate din fonduri alocate în 
cadrul Proiectului, vor deveni intra în patrimoniului Judeţului.  
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un 
asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  
(3) Investiţiile ce urmează a fi efectuate în fiecare unitate administrativ-teritorială asociată sunt 
prevăzute în Anexa 3.  
 
Art. 18. - (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehiculele necesare pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor menajere şi stradale, dacă există, achiziţionate din fonduri alocate în 
cadrul Proiectului vor intra în patrimoniul Judeţului.  
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un 
asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  
 
Secţiunea 4 – Tarife şi taxe 
 
Art. 19. - (1) Tarifele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc în urma 
unui studiu realizat de către UIP, conform următoarelor principii generale: 
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi 

reparaţii, precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ; 
- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte"; 
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă; 
- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei; 
- acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea rampei 

ecologice. 
(2) Nivelurile tarifelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Memorandumul de Finanţare, 
din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile. 
Înainte de aprobare, nivelurile tarifelor trebuie avizate de ANRSC, conform prevederilor legale 
aplicabile. 
 
Art. 20. Părţile se obligă să accepte în structura tarifului, astfel cum este acesta prevăzut la art. 
19 de mai sus, o cotă care să asigure provizioanele aferente rampei ecologice (inclusiv 
costurile pentru închiderea rampei şi monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi păstrate 
într-un cont separat, conform prevederilor legale aplicabile.  
 
Art. 21. - (1) Tarifele iniţiale pentru depozitare aferente rampei ecologice, care urmează să fie 
plătite de operatorii care exploatează punctele/staţiile de transfer către operatorul care 
exploatează centrul de management integrat al deşeurilor, vor fi aprobate de Consiliul 
Judeţean, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 19-20 de mai sus. 
(2) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de 
transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer , tarifele sau taxele iniţiale, precum şi  
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ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea 
respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă teritorială. Consiliile locale 
au obligaţia de a aproba tarifele propuse dacă acestea respectă condiţiile prevăzute în 
prezentul Contract de Asociere şi politica tarifară stabilită de ADI.  
(3) De îndată ce va fi stabilit un tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la 
punctele/staţiile de transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, pentru o zonă de 
colectare determinată, ADI va aproba acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-
teritoriale cărora li se aplică acest tarif. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic doar 
unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul sa 
voteze asupra hotărârii ADI de fixare a tarifului.  
(4) Dacă există un tarif unic pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul 
întregului judeţ, atunci ADI va aproba acest tarif în numele şi pentru unităţile administrativ-
teritoriale membre pe teritoriul cărora se  aplică acest tarif.  
(5) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de 
ajustare a tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la punctele/staţiile de 
transfer şi a tarifului de depozitare la rampa ecologică. 
 
Capitolul V. Răspunderea contractuală 
 
Art. 22. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine Părţii care s-a 
obligat. 
 
Capitolul VI. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Conducere şi organizare    
 
Art. 23. Părţile acestui Contract convin să înfiinţeze o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, 
persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, Legii nr. 51/2006 şi ale O.G. nr. 26/2000, în scopul derulării Proiectului şi furnizării în 
comun a Serviciilor prin gestiune delegată.  
În acest sens, ADI va avea în special următoarele obiective: 

a) coordonarea planificării la nivel judeţean şi local, prin elaborarea şi aprobarea strategiilor 
pentru dezvoltarea Serviciilor, în special a strategiei privind managementul integrat al 
deşeurilor în aria Proiectului; 

b) monitorizarea derulării Proiectului şi informarea membrilor săi în legătură cu aceasta; 
c) îmbunătăţirea comunicării dintre nivelul judeţean şi cel local, dezvoltând o strategie 

comună de viitor, şi asigurarea consultărilor în legătură cu Proiectul, cu derularea şi 
implicaţiile acestuia; 

d) elaborarea caietelor de sarcini (master plan) şi a regulamentelor consolidate şi armonizate 
ale Serviciilor pentru aria Proiectului; 

e) întocmirea documentaţiei pentru licitaţiile publice, inclusiv condiţiile de participare şi a 
criteriile de selecţie a operatorilor care participă la licitaţie, organizate în vederea atribuirii 
contractelor de delegare a gestiunii privind activităţile de colectare a deşeurilor, transportul 
acestora la punctele/staţiile de transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer; 

f) încheierea contractelor de delegare a gestiunii, prevăzute la lit. e) de mai sus, cu 
operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate; 

g) monitorizarea executării contractelor de delegare, prevăzute la lit. e) de mai sus, cu 
informarea membrilor săi, supravegherea respectării obligaţiilor contractuale asumate de 
operatori prin aceste contracte de delegare şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu 
prevederile contractuale, aplicarea penalităţilor contractuale; 

h) creşterea oportunităţilor de finanţare la nivel judeţean; 
i) îmbunătăţirea planificării în domeniul infrastructurii; 
j) îmbunătăţirea planificării dezvoltării economice; 
k) îmbunătăţirea gestiunii resurselor de care dispun comunităţile locale. 

  
Art. 24. ADI se va constitui în temeiul unui statut şi a unui act constitutiv, aprobate de fiecare 
dintre membri, prin hotărâri ale Consiliilor Judeţean şi Locale, care vor cuprinde toate 
elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 referitoare la constituirea unei asociaţii şi anume: 
denumirea, scopul şi obiectivele asociaţiei, sediul social, durata de funcţionare, patrimoniul, 
reguli de organizare şi funcţionare, componenţa nominală a primelor organe de conducere.  
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Art. 25. Conducerea asociaţiei va avea următoarea structură, conform prevederilor O.G. nr. 
26/2000: 

a) Adunarea  Generală a ADI, ca organ de conducere, format din reprezentanţi ai tuturor 
membrilor, care vor fi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor şi preşedintele 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud sau persoanele care îi înlocuiesc în temeiul unei 
împuternicire speciale acordate în acest scop; Adunarea Generală va alege dintre 
membrii săi, un Preşedinte al ADI care va reprezenta ADI în relaţiile cu terţii.  

Părţile convin prin prezentul Contract că pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi 
membri ai ADI, vor avea dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală doar aceşti 
membri cărora li se aplică respectivele hotărâri.  

b) Consiliul Director, ca organ executiv pentru conducerea curentă a Asociaţiei, condus de 
Preşedintele ADI; 

Consiliul Director va fi asistat de comitetele prevăzute în art. 26 de mai jos, numite de 
Adunarea Generală.  

c) Cenzorul(cenzorii) pentru controlul financiar al Asociaţiei. 
 
Art. 26. ADI va avea o structură tehnică, constituită în scopul asigurării prerogativelor acordate 
ADI de către membrii săi în legătură cu Serviciile, iar această structură va fi formată din 
următoarele organe: 

a) Comitetul de Monitorizare, format din 10 până la 15 membri, neremuneraţi, numiţi de 
Adunarea Generală pentru un mandat de 1 an, dintre persoanele propuse de membrii 
asociaţi; 

b) Comitetul de Strategie format din 10 până la 15 membri, neremuneraţi, numiţi de Adunarea 
Generală pentru un mandat de 1 an, dintre persoanele propuse de membrii asociaţi; 

c) Comitetele de Licitaţie constituite pentru fiecare procedură de licitaţie publică, formate din 3 
până la 5 membri, neremuneraţi, numiţi de Adunarea Generală dintre persoanele propuse 
de membri asociaţi implicaţi, fiecare Comitet de Licitaţie urmând să funcţioneze până la 
semnarea contractului de delegare aferent; 

d) Comitetele de Supraveghere constituite pentru fiecare contract de delegare a gestiunii 
activităţilor de colectare a deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de transfer şi 
exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, formate din 3 până la 5 membri neremuneraţi, 
numiţi de Adunarea Generală dintre persoanele propuse de membrii asociaţi implicaţi. 

 
Art. 27. (1) Fiecare membru asociat trebuie să propună cel puţin câte o persoană drept 
candidat pentru Comitetul de Monitorizare şi pentru Comitetul de Strategie, iar Adunarea 
Generală va numi din listele de propuneri transmise de membrii asociaţi pe membrii comitetelor 
respective, conform prevederilor art. 26 de mai sus, precum şi un număr de 10 supleanţi, 
pentru cazurile prevăzute în al. 3 de mai jos. 
(2)  Fiecare membru asociat implicat trebuie să propună cel puţin câte o persoană drept 
candidat pentru Comitetul de Licitaţie şi pentru Comitetul de Supraveghere, iar Adunarea 
Generală va numi din listele de propuneri transmise de membrii asociaţi pe membrii comitetelor 
respective, conform prevederilor art. 26 de mai sus, precum şi un număr de 3 supleanţi, pentru 
cazurile prevăzute în al. 3 de mai jos. 
(3) În cazul în care unul dintre membrii comitetelor este revocat sau nu poate să îşi exercite 
mandatul (din motive de deces, boală, demisie etc.) pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, 
respectiv 5 zile pentru Comitetul de Licitaţie, membrul respectiv va fi înlocuit de prima persoană 
disponibilă de pe lista membrilor supleanţi ai comitetului respectiv. 
 
Art. 28 - (1) Comitetul de Monitorizare al ADI se va întruni în şedinţe de cel puţin 4 (patru) ori 
pe an, la sfârşitul fiecărui trimestru, la convocarea scrisă a Consiliului Director, comunicată cu 
cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 
(2) Comitetul de Strategie se va întruni în şedinţe ori de ce ori este necesar, la convocarea 
scrisă a Consiliului director, comunicată cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 
(3)Fiecare dintre Comitetele de Licitaţie va funcţiona permanent pe durata desfăşurării 
procedurilor de licitaţie publică pentru care a fost constituit. 
(4) Fiecare dintre Comitetele de Supraveghere se va întruni în şedinţe în ultima zi lucrătoare a 
fiecărei luni până la încetare contractului de delegare a gestiunii pentru care a fost constituit. 
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Art. 29 - Pentru monitorizarea executării contractelor de delegare a gestiunii încheiate de ADI, 
în numele şi pe seama membrilor săi implicaţi, cu operatorii, fiecare Comitet de Supraveghere 
va numi un manager de proiect pentru contractul de delegare de gestiune pentru care a fost 
constituit. 
 
Art. 30. - Pentru ca hotărârile Comitetelor ADI să fie valabile este necesar să fie luate în 
prezenţa a 2/3 dintre membrii acestora şi cu votul favorabil a cel puţin 2/3 dintre membrii 
prezenţi la respectiva şedinţă. 
 
Art. 31. - Deciziile şi rapoartele Comitetelor ADI vor fi înregistrate într-un registru, numerotate şi 
datate, ţinut de Consiliul Director. 
 
Art. 32.  - (1) Principala misiune a Comitetului de Monitorizare este să elaboreze rapoarte de 
monitorizare asupra modului de derulare a Proiectului şi de gestiune, în ansamblu, a Serviciilor, 
conform prerogativelor acordate ADI prin mandatul primit din partea membrilor săi. Comitetul 
de Monitorizare va prezenta raportul său de monitorizare Adunării Generale, în  prima lună a 
fiecărui trimestru pentru trimestrul încheiat, şi va transmite o copie a raportului pentru 
înregistrare Consiliului director. 
(2) Principala misiune a Comitetului de Strategie este să dezvolte şi să actualizeze strategia 
privind managementul deşeurilor, după necesităţi, pe durata Proiectului, Comitetul de Strategie 
va transmite propunerile sale Consiliului Director care le va supune spre aprobare Adunării 
Generale cu ocazia următoarei şedinţe a acesteia.  
(3) Principala misiune a Comitetelor de Licitaţie este să elaboreze documentaţia licitaţiilor 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a 
deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor 
de transfer. Comitetele de Licitaţii vor supune spre aprobare Adunării Generale a ADI 
propunerile lor şi vor transmite o copie a propunerilor lor, pentru înregistrare Consiliului 
Director. Comitetele de Licitaţie vor asista Comisiile de Evaluare aferente şi vor rămâne la 
dispoziţia acestora pentru orice clarificări pe întreaga perioadă a procedurii de licitaţie. 
(4) Principala misiune a Comitetelor de Supraveghere este să monitorizarea executării 
contractelor respective de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor, transportul 
acestora la punctele/staţiile de transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, pe baza 
evaluărilor lunare efectuate de respectivul Manager de Proiect; fiecare Comitet de 
Supraveghere va prezenta un raport lunar de evaluare Adunării Generale a ADI la care doar 
unităţile administrativ-teritoriale membre care sunt părţi la respectivul contract de delegare a 
gestiunii vor avea dreptul de a participa şi de a decide asupra măsurilor care urmează să fie 
luate în caz de încălcare a obligaţiilor contractuale de către operatorul respectiv. Comitetul de 
Supraveghere trebuie să transmită o copie a rapoartelor pentru înregistrare Consiliului Director. 
 
Art. 33. - Regulile de organizare şi funcţionare ale acestor Comitete vor fi prevăzute în statutul 
ADI, cu respectarea prevederilor prezentului Contract. 
 
Capitolul VII – Contabilitatea şi auditul Proiectului  
 
Art. 34.  Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene 
aplicabile.  
 
Art. 35. Consiliului Judeţean îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului şi trebuie 
să asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.  
 
Art. 36.  Consiliul Judeţean va atribui toate contractele aferente Proiectului în conformitate cu 
legislaţia achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora. 
 
Art.37. - Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite în 
Memorandumul de Finanţare.    
 
Art. 38. - Consiliului Judeţean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor 
operaţiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente 
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 Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoţi orice cerere de acoperire a 
cheltuielilor. 
 
Capitolul VIII.  Dispoziţii finale  
 
Art. 39. - Prezenta Asociere nu constituie o persoană juridică. Prin urmare această Asociere nu 
are competenţe delegate sau proprii. În acest sens, nu poate angaja personal sau încheia 
contracte în nume propriu. În acest sens Asocierea trebuie să acţioneze prin intermediul 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud sau ADI, după caz. 
 
Art. 40 - Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de 
plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.   
 
Art. 41 - Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act Adiţional aprobat 
şi semnat de toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de Memorandumul Financiar 
al Proiectului.  
 
Art. 42. - Orice dispute născute din executare prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale 
amiabilă între Părţile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale 
amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de instanţele române de contencios administrativ 
competente, conform dreptului român. 
  
Art. 43. Consiliul Judeţean va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind 
sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul 
jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Memorandumul 
de Finanţare şi cu respectarea procedurilor aplicabile. 
 
Art. 44. Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi 
controlat de Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea 
Părţilor care o invocă. 
 
Art. 45. Prezentul Contract  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia 
română.   
 
Art. 46.  Prezentul Contract a fost încheiat la data de ____în 63 de exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părţi după cum urmează: 
 

Nr.  1 din 63 la Bistriţa-Năsăud Consiliul Judeţean 
Nr.  2 din 63 la Bistriţa Consiliul Local 
Nr.  3 din 63 la Beclean  Consiliul Local 
Nr.  4 din 63 la Năsăud Consiliul Local 
Nr.  5 din 63 la Sângeorz-Băi Consiliul Local 
Nr.  6 din 63 la Bistriţa-Bârgăului Consiliul Local 
Nr.  7 din 63 la Braniştea Consiliul Local 
Nr.  8 din 63 la Budacu de Jos Consiliul Local 
Nr.  9 din 63 la Budeşti Consiliul Local 
Nr.  10 din 63 la Căianu Mic Consiliul Local 
Nr.  11 din 63 la Cetate Consiliul Local 
Nr.  12 din 63 la Chiochiş Consiliul Local 
Nr.  13 din 63 la Chiuza Consiliul Local 
Nr.  14 din 63 la Ciceu Giurgeşti Consiliul Local 
Nr.  15 din 63 la Coşbuc Consiliul Local 
Nr.  16 din 63 la Ciceu Mihăesti  Consiliul Local 
Nr.  17 din 63 la Dumitra Consiliul Local 
Nr.  18 din 63 la Dumitriţa Consiliul Local 
Nr.  19 din 63 la Feldru Consiliul Local 
Nr.  20 din 63 la Galaţii Bistriţei Consiliul Local 
Nr.  21 din 63 la Ilva Mare Consiliul Local 



Nr.  22 din 63 la Ilva Mică Consiliul Local 
Nr.  23 din 63 la Josenii Bârgăului Consiliul Local 
Nr.  24 din 63 la Lechinţa Consiliul Local 
Nr.  25 din 63 la Leşu Consiliul Local 
Nr.  26 din 63 la Livezile Consiliul Local 
Nr.  27 din 63 la Lunca Ilvei Consiliul Local 
Nr.  28 din 63 la Maieru Consiliul Local 
Nr.  29 din 63 la Matei Consiliul Local 
Nr.  30 din 63 la Măgura Ilvei Consiliul Local 
Nr.  31 din 63 la Mărişelu Consiliul Local 
Nr.  32 din 63 la Miceştii de Câmpie Consiliul Local 
Nr.  33 din 63 la Milaş Consiliul Local 
Nr.  34 din 63 la Monor Consiliul Local 
Nr.  35 din 63 la Negrilesti Consiliul Local 
Nr.  36 din 63 la Nimigea Consiliul Local 
Nr.  37 din 63 la Nuşeni Consiliul Local 
Nr.  38 din 63 la Parva Consiliul Local 
Nr.  39 din 63 la Petru Rareş Consiliul Local 
Nr.  40 din 63 la Poiana Ilvei Consiliul Local 
Nr.  41 din 63 la Prundu Bârgăului Consiliul Local 
Nr.  42 din 63 la Rebra Consiliul Local 
Nr.  43 din 63 la Rebrişoara Consiliul Local 
Nr.  44 din 63 la Rodna Consiliul Local 
Nr.  45 din 63 la Romuli Consiliul Local 
Nr.  46 din 63 la Runcu Salvei  Consiliul Local 
Nr.  47 din 63 la Salva Consiliul Local 
Nr.  48 din 63 la Silivaşu de Câmpie Consiliul Local 
Nr.  49 din 63 la Sânmihaiu de Câmpie Consiliul Local 
Nr.  50 din 63 la Spermezeu Consiliul Local 
Nr.  51 din 63 la Şanţ Consiliul Local 
Nr.  52 din 63 la Şieu Consiliul Local 
Nr.  53 din 63 la Şieu  Măgherus Consiliul Local 
Nr.  54 din 63 la Şieu  Odorhei Consiliul Local 
Nr.  55 din 63 la Şieuţ Consiliul Local 
Nr.  56 din 63 la Şintereag Consiliul Local 
Nr.  57 din 63 la Teaca Consiliul Local 
Nr.  58 din 63 la Telciu Consiliul Local 
Nr.  59 din 63 la Tiha Bârgăului Consiliul Local 
Nr.  60 din 63 la Târlişua Consiliul Local 
Nr.  61 din 63 la Uriu Consiliul Local 
Nr.  62 din 63 la Urmeniş Consiliul Local 
Nr.  63 din 63 la Zagra Consiliul Local 
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Anexa 1 – Planul de Implementare (de finalizat) 
 
În vederea derulării Proiectului „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bistriţa-
Năsăud”, judeţul Bistriţa-Năsăud a fost împărţit în 6 arii de colectare conform hărţii de mai jos: 

                                      

  
Proiectul " Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bistriţa-Năsăud” va fi iniţiat după 
semnarea şi aprobarea prezentului Contract de Asociere şi va cuprinde: 

• Elaborarea aplicaţiei în vederea obţinerii finanţării din fondurile de coeziune şi 
asigurarea finanţării din surse proprii prin contractarea unui împrumut de la o 
instituţie financiară internaţională sau din alte surse cum ar fi subvenţiile de la bugetul 
de stat; 

• Implementarea proiectului de investiţii conform planului aprobat prin Memorandumul 
de Finanţare semnate de Uniunea Europeană şi conform contractului de împrumut 
semnat de Instituţia Financiară Internaţională. 

 
 
 
Planul de Implementare - de introdus 
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Anexa 2 – Acoperirea costurilor, procentele de distribuţie a profiturilor şi ponderea 
voturilor in procesul decizional  

 
Unitatea administrativ-
teritorială 

Populaţia 
deservită 

Procentul de 
participare la 
acoperirea costurilor 
şi la luarea deciziilor 

Bistriţa 82.081 25,87 
Beclean  11.323 3,57 
Năsăud 10.953 3,45 
Sângeorz-Băi 10.621 3,35 
Bistriţa-Bârgăului 4.429 1,40 
Braniştea 3.337 1,05 
Budacu de Jos 3.131 0,99 
Budeşti 2.144 0,68 
Căianu Mic 4.116 1,30 
Cetate 2.561 0,81 
Chiochis 3.413 1,08 
Chiuza 2.287 0,72 
Ciceu Giurgeşti 1.754 0,55 
Coşbuc 1.989 0,63 
Ciceu Mihăeşti  1.403 0,44 
Dumitra 4.714 1,49 
Dumitriţa 2.956 0,93 
Feldru 7.760 2,45 
Galaţii Bistriţei 2.523 0,80 
Ilva Mare 2.629 0,83 
Ilva Mică 3.484 1,10 
Josenii Bârgăului 5.225 1,65 
Lechinţa 6.097 1,92 
Leşu 3.034 0,96 
Livezile 4.515 1,42 
Lunca Ilvei 3.302 1,04 
Maieru 7.692 2,42 
Matei 2.994 0,94 
Măgura Ilvei 2.145 0,68 
Mărişelu 2.622 0,83 
Miceştii de Câmpie 1.254 0,40 
Milaş 1.530 0,48 
Monor 1.558 0,49 
Negrileşti 2.581 0,81 
Nimigea de Jos 5.472 1,72 
Nuşeni 3.200 1,01 
Parva 2.791 0,88 
Petru Rareş 3.683 1,16 
Poiana Ilvei 1.667 0,53 
Prundu Bârgăului 6.585 2,07 
Rebra 3.068 0,97 
Rebrişoara 4.925 1,55 
Rodna 6.373 2,01 
Romuli 1.736 0,55 



Runcu Salvei  1.465 0,46 
Salva 2.915 0,92 
Silivaşu de Câmpie 1.209 0,38 
Sânmihaiu de Câmpie 1.624 0,51 
Spermezeu 4.042 1,27 
Şanţ 3.417 1,07 
Şieu 3.250 1,02 
Şieu  Magherus 4.048 1,28 
Şieu  Odorhei 2.602 0,82 
Şieuţ 2.804 0,88 
Şintereag 3.840 1,21 
Teaca 6.141 1,94 
Telciu 6.384 2,01 
Tiha Bârgăului 6.372 2,00 
Târlişua 3.766 1,19 
Uriu 3.706 1,17 
Urmeniş 2.236 0,70 
Zagra 3.776 1,19 

 
                 Total populaţie judeţul Bistriţa Năsăud       317.254  locuitori 
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Aneaxa 3 – Investiţiile în unităţile administrativ-teritoriale implicate în Proiect (de 
actualizat) 

 
 

Zonele aferente 
punctelor/staţiilor 
de transfer  

Valoarea 
investiţiilor 
(€) 

Tipul 
 

Consiliile locale implicate 

Beclean  Punct de 
transfer  

Beclean, Zagra, Spermezeu, Căianu 
Mic, Chiuza, Târlişua, 
Negrileşti,Ciceu Giurgeşti, Ciceu 
Mihăeşti, Petru Rareş, Uriu, 
Braniştea, Nuşeni, Şieu Odorhei, 
Şintereag 

Năsăud  Punct de 
transfer 

Năsăud, Rebrişoara, Romuli, Telciu, 
Coşbuc, Runcu Salvei, salva, Parva, 
nimigea de Jos, Rebra 

Sângeorz-Băi  Punct de 
transfer 

Sângeorz-Băi,Şanţ, Rodna, maieru, 
Ilva Mare, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, 
Leşu, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Feldru 

Galaţii Bistriţei  Punct de 
transfer 

Galaţii Bistriţei, Cetate, Monor, Şieuţ, 
Şieu, Mărişelu, Teaca, Lechinţa, 
Urmeniş, Silivaşu de Câmpie, Milaş, 
Budeşti, Miceştii de câmpie, 
Sânmihaiu de Câmpie, Chiochiş, 
Matei 

Bistriţa  Staţie de 
transfer 

Bistriţa, Tiha Bârgăului, Prundu 
Bârgăului, Bistriţa Bârgăului, Josenii 
Bârgăului, Livezile, Dumitriţa, Budacu 
de Jos, Şieu-Măgheruş 

Dumitra  Depozitare 
directă la 
centrul de 
management 
integrat al 
deşeurilor 
(CMID)  

Dumitra 
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