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          R O M Â N I A                       
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

    H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea modificării actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

          Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 26 februarie 2009, în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, 
raportul Biroului administraţie publică locală, juridic informare şi relaţii cu publicul, 
precum şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridic, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii 
nr.26/200, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii cadru a descentralizării 
nr.195/2006, ale Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2206 a serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice; 

 Ţinând seama de Actul constitutiv şi Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB”, de Încheierea nr.55/PJ/27.05.2008 pronunţată de 
Judecătoria Bacău în dosarul nr.7389/180/2008 şi de Certificatul de înscriere a 
persoanei juridice fără scop patrimonial nr.7389/180/2008 din data de 03.06.2008; 

            În temeiul art. 45, alin.2, lit.”f”, art.91, alin.5, pct.13, alin.6, lit.”c” şi ale art.97  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O TĂ R Ă Ş T E :  
  
Art.1 – Se aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB conform dispoziţiilor anexelor nr.3 şi 4 ale 
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
Art.2 –  Se mandatează dl. Paris Ioan, având calitatea de reprezentant al 

Consiliului local al municipiului Oneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
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Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, să voteze în conformitate cu prevederile 
art.1 din prezenta hotărâre, în Adunarea Generală a asociaţiei. 

  
Art.3 – Prezenta hotărâre  va fi comunicată persoanei nominalizare la  

art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Prefectului judeţului 
Bacău şi va fi adusă la cunoştină publică, în condiţiile legii. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Negoiţă Ion 
 

 
 

      Contrasemnează,  
      Secretarul Municipiului,  
       Cons.Jur.Daniel Spânu  
 
 
 
 
 
  

Nr.14 
din 26 februarie 2009 
SD/PC 


