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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU 
office@adisbacau.ro 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU- BENEFICIAR AL PROIECTULUI S.I.M.D.S 

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA AGA ADIS NR. 14/ 22.12.20 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU 

Noi, membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, a 
hotărât modificarea Statutului Asociaţiel, după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică art. 14, alin. (3) şi va avea următorul cuprins: 

"In temeiul art. 132 coroborat cu prevederile art. 175 din OUG 57/ 2019, privind Co 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Judeţul Bacău, Municipiile, Oraş 

şi Comunele membre In cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubriz 

Bacău sunt reprezentate de drept In cadrul Adunării Generale de către Preşedintele Consili 

Judeţean Bacău, respectiv de către Primarii Municipiilor, Oraşelor, Comunelor membre. 

cazul delegării calităţii de reprezentant, documentele prin care se hotărăşte acest lucru, vo 

comunicate Asociaţiei in termen de maxim 3 zile de la adoptare." 

Art 2. Se modifică art. 19 şi, după alin. (7), se adaugă alin. (8) şi alin. (9), care vor a 

următorul cuprins: 

" Alin. (8) Hotărkile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale Statutului s 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau c 

au votat Impotrivă. 

Alin. (9) Hotărkile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse 

Statut, pot fi atacate In justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat part 

Adunarea Generală sau care au votat Impotrivă şi au cerut să se insereze aceasta in proce 

verbal al şedinţei, In termen de 15 zile de la data cănd a avut loc şedinţa." 

Sediul Social: Calea Mărăsesti, nr. 2, 
Loc. Bacău, Jud. Bacău, cod 600017 
Telefon/Fax: 0234.537.570 
Mobil: 0725.728.300 
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Calea Dr. Alexandru Safran 
nr. 145, et. 1, cam. 
Loc. Bacău, Jud. Bacău 
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Art 3. După art. 19 se introduce art. 191 care va avea următorul cuprins: 

"Alin. (1) În situaţiile in care intălnirea membrilor Adunării Generale ai Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nu se poate realiza din anumite motive, 

se va proceda la adoptarea modalităţii votului prin corespondenţă. 

Alin. (2) Convocarea pentru şedinţa AGA ADIS va fi făcută conform dispoziţiilor art. 

19 din Statutul Asociaţiei şi va fi semnată de către Preşedintele Asociaţiei sau de 1/3 din 

numărul membrilor. Convocarea va conţine data şi ora pană la care membrii AGA ADIS Bacău 

au posibilitatea să facă obiecţiunile referitoare la ordinea de zi sau referitoare la Proiectele de 

Hotărâre Inscrise pe Ordinea de zi, şi, totodată, data şi ora limită până la care să transmită, pe 

adresa de corespondenţă electronică a Asociaţiei, buletinele de vot, cu votul acestora. 

Alin. (3) Odată cu convocatorul pentru şedinţă, se vor transmite buletinul/ buletinele de 

vot cu Proiectele de Hotărâre pentru care asociaţii trebuie să îşi exprime votul, şi toate 

documentele care au stat la baza intocmirii Proiectelor de Hotărâre şi a Ordinii de zi. 

Alin. (4) Prevederile art. 20 din Statutul Asociaţiei, modificate prin Act Adiţional nr. 1 

vor fi respectate in tocmai. 

Alin. (5) Observaţiile, propunerile, solicitările, clarificările şi orice alte cereri legate de 

şedinţa Adunării Generale se vor transmite pe adresa de e-mail a Asociaţiei 

office@adisbacau.ro, cu cel puţin o zi lucrătoare inaintea datei limite pentru transmiterea 

Buletinelor de vot. Observaţiile, propunerile, solicitările, clarificările şi orice alte cereri vor fi 

analizate de către Preşedintele Asociaţiei şi, dacă sunt necesare, legale şi oportune, vor fi 

comunicate membrilor şi vor fi introduce pe ordinea de zi, fără a se modifica data limită a 

exprimării votului. 

Alin. (6) Hotăr' ârile Adunării Generale se vor adopta pe baza voturilor transmise prin 

corespondenţă electronică pană la data şi ora stabilită în Convocatorul transmis. in situaţia în 

care, până la data şi ora stabilită, nu vor fi comunicate Buletinele de Vot care să asigure 

echivalenţa intrunirii cvorumului legal, Hotărârea/ Hotărârile AGA se va/ vor adopta pe baza 

voturilor transmise până la orele 16.00, aceasta ffind considerată reconvocarea Adunării 

Generale a Asociaţilor ADIS Bacău, conform art. 20, alin. (4), teza a II-a din Statutul 

Asociaţiei, modificată prin Act Adiţional nr. 1. 

Alin. (7) Procesul Verbal al Şedinţei va fi intocmit pe baza Buletinelor de Vot transmise 

şi va fi semnat doar de către Preşedintele Asociaţiei, urmând a fi transmis, alături de Hotărkile 

adoptate, în termenele stabilite prin Statut. 
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Art. 4. Se modifică art. 22, alin. (2) şi va avea unnătorul cuprins: 

" Preşedintele Asociaţiei este domnul Valentin Ivancea, cetăţean român, născut 

data de 07.06.1968, în Loc. Orbeni, Jud. Bacău, cu domiciliul in Mun. Bacău, Bulevar 

Alexandru cel Bun, nr. 6, Sc. D, ap. 15, Jud. Bacău, identificat prin C.L, seria Z.C., nr. 1870 

eliberat de SPCLEP Bacău la data de 26.05.2016, CNP, 1680607040014 şi este şi preşedi 

al Consiliului Director." 

Art. 5. Se modifică art. 22, alin. (2) şi va avea următorul cuprins: 

" Următoarele persoane sunt numite membrii ai Consiliului Director: 

• Preşedintele Asociatiei, domnul Valentin Ivancea, cetăţean român, născut la data 

07.06.1968, in Loc. Orbeni, Jud. Bacău, cu domiciliul în Mun. Bacău, Bulevardul Alexan 

cel Bun, nr. 6, Sc. D, ap. 15, Jud. Bacău, identificat prin C.I., seria Z.C., nr. 187044, elib 

de SPCLEP Bacău la data de 26.05.2016, CNP, 1680607040014; 

• Domnul Marcelin ŞOLOT, Primar al UAT Mărgineni şi reprezentant de drept al U 

Mărgineni, in cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, cetăţean român, născut la data 

02.09.1963, in Comuna Mărgineni, Jud. Bacău, cu domiciliulîn Sat Baraţi, Comuna Mărgin 

Jud. Bacău, identificat prin C.I., seria X.C., nr. 969336, eliberat de SPCLEP Bacău la dat 

04.09.2013, CNP 1630902040071; 

• domnul Constantin SAVA, Primar al UAT Hemeiuş şi reprezentant de drept al U 

Hemeiuş in cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, cetăţean român, născut la data 

14.05.1962, în Loc. Filipeşti, Jud. Bacău, cu domiciliul în Sat. Hemeiuş, Comuna Heme 

Jud. Bacău, identificat prin C.I., seria Z.C., nr. 168331, eliberat de SPCLEP Bacău, la da 

18.02.2016, CNP 1620514040035; 

• domnul Vasile ZAHARIA, Primar al UAT Buhuşi şi reprezentant de drept al U 

Buhuşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, cetăţean român, născut la data de 20.03.19 

în Comuna Prăjeşti, Jud. Bacău, cu domiciliul in Oraş Buhuşi, Jud. Bacău, Str. Văioaga, 

23A, identificat prin C.I., seria Z.C., nr. 157486, eliberat de SPCLEP Buhuşi la data 
22.12.2015, CNP 1580320043532; 

• domnul Ciprian- Octavian PIŞTEA, Delegat al Primarului al UAT Municipiul Ba 

şi reprezentant al UAT Municipiul Bacău, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, cetăţ 

român, născut la data de 28.10.1976, in Loc. Bacău, Jud. Bacău, cu domiciliul in Mun. Ba 
Str. Siretului, nr. 10, identificat prin C.I., seria Z.C., nr. 361250, eliberat de SPCLEP Bacă 

data de 17.10.2018, CNP 1761028040017;" 
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Art. 6. Se modifică art. 25 şi, după alin. (3), se adaugă alin. (4), care va avea următorul 

cuprins: 

"Atunci când membrii Consiliului Director, din anumite motive nu se pot intâlni, se va 

recurge la aplicarea prevederile art. 191 din prezentul Statut." 

INTOCMIT 
CONSILIER JURIDIC 
ANDREI OLARU 

PREŞEDINTE ADIS BACĂU, 
VALENTIN IVANCEA 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
NICOLAE- CĂTĂLIN MOISĂ 
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