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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
PENTRU SALUBRIZARE, BACAU 

Calea Mk4eşti, Nr.2 	 Tel/Fax:0234.537.570 
Bacău 600017 	 Mobil:0723.963.968 
CIF: 26601020 	 adisbacau@yahoo.com  

ACT ADITIONAL NR.1 LA STATUTUL ASOC1ATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARAI PENTRU SALUBRIZARE, BACXU 

Noi, membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubrizare, Bacău, am 
hotărăt modificarea Statutului Asociaţiei, după  cum unneazA: 

Se modified art 19, aim. (4) se modified şi va avea următorul cuprins: " Şedinţele 
Adundrii Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenta 
acestuia, de persoana desemnatd de acesta, imputernicitd in acest scop" 

Se modified art. 20, aim. (3), (5), (6) şi (7) şi vor avea următorul cuprins: 
"Alin.(3)- Pentru a fi valabile, hotdrările Adunării Generale a Asociaţiei adoptate in 

exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 16, alin. (2), lit. a)-h) şi lit. j)-1) se iau în prezenţa a 
cloud treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă  la 
prima convocare cvorumul nu este indepIinit, Adunarea Generald a Asociaţiei se convoacă  
pentru o data ulterioard, care nu poate fi mai tărziu de 15 zile calendaristice de la data stabilitd 
pentru prima convocare, jar la a doua convocare Adunarea Generald a Asociaţiei este valabil 
intrunităindiferent de numdrul de membri prezenţi, jar hotărkile se iau cu majoritatea voturilor 
asociaţilor prezenţi." 

"Alin. (5)- Pentru a fi valabile, hotArările Adundrii Generale a Asociaţiei adoptate in 
exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 16, alin. (2), lit. j) se iau in prezenta ŞÍ cu votul favorabil 
al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare." 

"Aliia. (6)- in oricare dintre situatiile prevăzute la am. (3)- (5), dacd o hotkăre a 
Adundrii Generale a Asociaţiei priveşte in mod direct Serviciul sau bunurile care apartin unui 
anumit asociat, nici o hotarăre nu poate fi luata fară  votul favorabil al reprezentantului acestuia." 

"Alin. (7)- In caml in care reprezentantu1 unuia dintre asociaţi nu poate participa la 
şedinta unei Adundri Generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de 
un alt reprezentant al unitătii administrativ- teritoriale, Imputernicit in acest scop prin hotdrăre 
a autoritAţii deliberative a unitătii administrativ- teritoriale asociate." 

Se modified art. 21, am. (1) şi va avea următorul cuprins: "Hotărkile Adundrii Generale 
a Asociaţiei luate in exercitareaatributiilor prevăzute de art. 16, alin. (2), lit. i)-j) şi art. 16, am. 
(3), Lit. a), c), d), f) şi g) nu pot fi votate de reprezentantii asociaţilor in Adunarea Generală  a 
Asociaţiei deck in baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotkăre a 
autoritAţii deliberative a asociatului al cdrui reprezentant este." 

• Se modified art. 22, alin. (2) şi va avea următorul cuprins: " Preşedintele Asociaţiei este 
domnul Sorin BRAŞOVEANU, cetăţean roman, domiciliat in Ora§ Buhuşi, Jud. Bacău, 
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Str. Rune, nr. 12, posesor arC.I., Seria XC, nr. 634588, CNP 1640912040014, eliberat 
de SPCLEP Buhuşi la data de10.02.2009 şi este şi Preşedinte al Consiliului Director. 

Se modified art. 22, aim. (4) şi va avea următorul cuprins:" Urrnatoarele persoane sunt 
numite membrii ai Consiliului Director: 

• Preşedintele Asociatiei, domnul Sorin BRAŞOVEANU, cetatean roman, domiciliat in 
Oraş  Buhuşi, Jud. Bacău, Str. Rune, nr. 12, posesor al C.I., Seria XC, nr. 634588, CNP 
1640912040014, eliberat de SPCLEP Buhuşi, la data de10.02.2009. 

• Nicolae GNAT1UC, cetâtean roman, domiciliat In Municipiul Oneşti, Jud. Bacău, Str. 
Redului, nr. 64A, posesor al C.1., Seria ZC, nr. 077085, CNP 1780303044446, eliberat 
de SPCLEP Oneşti, la data de 25.11.2014. 

• Gioni CRĂC1UN, cetătean roman, domiciliat in Comuna Livezi, Sat Scăriga, Jud. 
Bacău, posesor al C.I., Seria XC, nr. 844536, CNP 1750303044425, eliberat de SPCLEP 
Oneşti, la data de 15.03.2012. 

• Ştefan ŞELOCIE, cetătean roman, domiciliat in Oraş  Tirgu Ocna, Jud. Bacău, Str. 
Costache Negri, bl. G8, Sc. B, ap.2, posesor al C.1., Seria XC, nr. 709220, CNP 
1540517040738, eliberat de SPCLEP Tirgu Ocna la data de 20.05.2010. 

• Constantin- Daniel ROŞU, cetătean roman, domiciliat in Municipiul Bacău, Jud. Bacău, 
Sir. Letea, nr. 13, Sc. S, Ap. 8, posesor al C.1., seria XC, nr 706484, CNP 
1750120272698, eliberat de SPCLEP Bacău, la data de 06.05.2010. 

Se modified' art. 23, atm. (2), lit. d) i va avea următorul cuprins: " angajea7A, 
sanctioneazd şi dispune suspendarea, modificarea şi ineetarea raporturilor de muned, in 
conditiile legii, pentru personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu 
respectarea politicii de personal aprobată  de Adunarea Generald şi de bugetul aprobat de 
Adunarea (3enerald." 

La art. 23, am. (2), după  lit. f) se introduce litg) care va avea următorul cuprins: 
"intocmeşte şi sup_une spre aprobare Adunirii Generale organigrama, statul de funotii şi 
regulamentul de orgsnizare şi functionare al personalului asociatiei, inclusiv al aparatului 
tebnic." 

Se modified art. 32, am. (1) şi va avea următorul cuprins: " Prezentul Statut poate fi 
modificat doar prin acte aditionale semnate de Preşedintele Asociatiei, in conditiile 
prevăzute de art. 16, alin. (2), lit. h) coroborat cu revederile art. 20, Min. (3)." 

Restul prevederilor din prezentul Statut rdman neschimbate. 
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