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 HOTĂRÂRE Nr.95 
din 21 noiembrie 2019 

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș 

 
Consiliul Local al comunei Recea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 noiembrie 2019; 

          Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului de specialitate, avizul 
secretarului, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 
mediului şi turism; 
             Având în vedere prevederile: 

a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) HCL Recea nr.61 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea asocierii comunei Recea la ADIGIDM; 
d) art.91 alin.(6) ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

            e) art.32 alin.(1) din Statutul  Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a 
deșeurilor menajere în județul Maramureș; 
            f) Legii nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor,modificată 
            g) Legii nr.211/2011 republicată și modificată,  privind regimul deșeurilor;   
            h) Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, completată. 
           În temeiul prevederilor art.129 alin.(9), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1  - Art.VII capitolul Administrarea asociației – primul paragraf din cadrul Actului 
constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în 
judeţul Maramureş se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul director este organul executiv de 
conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei 
pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând principiul 
reprezentării prin rotație.” 
 Art.2  - Art.22 alin(1) din Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifica si va avea urmatorul continut:  
„Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este 
format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul 
membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului 
director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației 
utilizând principiul reprezentării prin rotație.” 
 Art.3 - Se mandatează primarul comunei Recea, să voteze în cadrul Adunării generale a 
asociaților hotărârea care va cuprinde modificarea Actului constitutiv și a Statutului asociației conform 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4  - Prezenta hotărâre  se comunică:Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, ADIGIDM 
Maramureș , Primarului, Viceprimarului şi secretarului comunei Recea; 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ  
           Vasile-Anton COZMUȚA                                           SECRETAR GENERAL 
          Maria PETRUŞ 
 
 Recea la  21 noiembrie  2019  
 Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi –14 
 Hotărâre adoptată cu: 14 voturi pentru 
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