
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BURLA

HOTARARE

lliyild.aplobaleg Actelor aditionate de modificare 9i comptetare a Actutui constitutiv Si aStatutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitare de Gestionare a Degeurilor in Judetul
Suceava, sAvoteze pentru alegerea preg€dintelui gi a Consiliului direitor al Asocialiei,

precum giimputernicirea Asocjaliej de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a
Degeurilor in Judetul Suceava sd semneze in Adunarea Generald a Asociatiei prin

reprezentantul sdu legal, Pregedintele Asociatiei, in numele gi pe seama comunei Burla ,

- Actele aditionale de modificare gi completare a Actului constitutiv Si a Statutului
Asocialiei de Dezvoltare rntercomunitara de Gestionare a Degeuriror in Judetur suceava

Consiliul local al comunei Burla , judetul Suceava;
Avand in vedere :

. .-^Referatul de aprobare prezentat de domnul Viorel primarul comunei Burla ,judetul Suceava, N.270 din 20.01.2021| :

- Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Burla , judetul Suceava, nr.271 din 2O.O,l.2O2j I

- Avlzul consultativ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico _
sociale,_buget, finanle, administrarea domeniului publjc $i privat al comunei, agricultur;,
gospoddrie comunale gi turism;

. , . -Adresa Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a Deseurilor in
Judetul Suceava nr. 3 din 20.01.2021 ;

- Dispozitia Primarutui nr. 15 din 2O.0j.2021 privind delegarea calitatii sale de
reprezentant al comunei Burla in Adunarea Generald a Asoiiatiei de Dezvoltare
lntercomunitare de Gestionare a Degeurjlor in Judelul Suceava;

- Hot5rarea Guvernului nr.855/2OOg pentru aprobarea actului constjtutiv_cadru gi a
statutului-cadru ale asocialiiror de dezvortare intercomunitard cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, cu modific6rile gi comptetdrile ulterioare;- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice,
republi^cati, cu modificdrile $j completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 89, at art. 129 atin. (7) tit.n) s,iatin.( 9) tit.c), ate art.132 Si at art. 139
alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentd a Guvernutui ni. SltZO,tg privind Codul
administrativ, cu modificerlle gi completerile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. - Se aprobe modifjcarea gi completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitari de Gestionare a Degeurilor in Judetul Suceava, cdntorm
Actului adilional prevdzut in Anexa nr.1.

Art.2. - Se aprobi modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitard de Gestionare a De$eurilor in Judelul Suceava, conform Actului aditional
prevdzut in Anexa nr.2.



Art.3 - Se acordd mandat domnului Hapurne loan Romic6 imputernicit de primarul
comunei Burla Judetul Suceava, sd reprezinte comuna Burla in Adunarea Asocjatiei de
Dezvoltare lntercomunitare de Gestionare a Degeurilor in Judetul Suceava sd voteze
pentru. modiflcarea gi completarea Actului Constitutiv 9i Statutului Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunibra de Gestionare a De$eurilor in judetul Suceava, precum gi
pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al asociatiei.

Art.4. - Se imputerniceite Asociaila de Dezvoltare lntercomunitard de Gestionare a
Deieurilor ?n Judelul Suceava sd semneze in Adunarea General5 a Asociatiei prin
reprezentantul seu legal, Pregedintele Asocialjei, in numele si pe seama comunei Burla,
membru in Asociatie, Actere adilionare de modificare gi compieiare a Acturui constitutiv gi
a Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitaid de Gestionare a Degeurilor .in

Jude,tul Suceava prevazute in anexele nr. 1 si 2 Ia prezenta hotArare.

Art,s, - Anexele nr. 'l - 2 fac parte lntegrantd din prezenta hotdrare.
Art.6. . Persoanele nominalizate la art.3 sau art.4 vor aduce la indeplinire

prevederile prezentei hoGreri.

Pregedinte de gedin!i,

Hapurne

Butla, 22 ianuafie 2021
Nr. 5

Conlrasemnezi:
Secrelarul general allpomunei,

Juravle Florita- Orina' 
-r"ti
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