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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALAFINDESTI 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 26.02.2021 
Pentru modificarea HCL nr. 6 din 29.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 

completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, 

precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 

Asociației, în numele și pe seama comunei Calafindesti, Actele adiționale de modificare și completare a 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 

Judeţul Suceava 
 
Consiliul local al comunei Calafindesti, judeţul Suceava;   

Având în vedere : 
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, inregistrat sub nr. 850 din 17.02.2021 

 - Referatul de aprobare prezentat de domnul Frincu Adrian, primarul comunei Calafindesti, judeţul 
Suceava, nr. 866 din 17.02.2021; 

- Raportul compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Calafindesti, inregistrat sub nr. 865 din 17.02.2021, 

- Raportul comisiei de specialitate, inregistrat sub nr. 866 din 17.02.2021, 
- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
            - HCL nr. 6 din 29.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele 
și pe seama comunei Calafindesti, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 

În temeiul art. 89, al art. 129 alin. (7) lit.n)  și alin.( 9) lit.c), ale art.132 și al art. 139 alin. (3) lit. f)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se exclude  art. 4 din  HCL nr. 6 din 29.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, 
precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama comunei Calafindesti, Actele adiționale de modificare și completare a 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava 
 
  Art. 2 Celelalte articole  din HCL nr. 6 din 29.01.2021 raman neschimbate 

 
       PRESEDINTE DE SEDINTA 

                   ANDREI SAMUIL-CEZAR 
 

     Contrasemneaza, 
Secretar general  delegat 

                                                                                                                                   Moloce Domnica Nuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calafindesti ,  
26.02.2021 
Nr.11 


