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R E F E R A T 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB, constituită în scopul înființării, 

organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, are ca principal scop realizarea in comun a 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judetului Bacau si furnizarea in comun a 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sub autoritatea fiecarei autoritati locale.  

Având în vedere existența la nivelul județului Bacău a operatorului regional - SC 
Compania Regională de Apă Bacău SA, căruia ii este delegată gestiunea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, UAT Berești Bistrița din județul Bacău, prin reprezentantul 
ei, a solicitat primirea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău – ADIB. 

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau-ADIB, aceasta poate accepta noi membri, cu consimtamantul tuturor 
Asociatilor, exprimat prin hotarare a Consiliului Local sau Judetean, după caz, ”Orice unitate 
administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile 
prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la 
contractul de delegare ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 
administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 
reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

Având în vedere adresa nr. 1037/24.11.2021 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 182598/25.11.2021, vă 
rugăm domnule Primar, ca în conformitate cu prerogativele pe care vi le conferă  Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să aprobați inițierea unui proiect hotărâre 
de consiliu local privind acceptarea comunei Berești Bistrița în calitate de membru la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB. 
            
 
 

Șef Serviciu 
Daniela Mihăilă 

 
 
 
 
 

U.M.M.CSP 
Isabela-Margareta PINTILIE 

 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Nr. 185319/8.12.2021 
                                                                                         PROIECT AVIZAT 
                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
 
 

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind  acceptarea comunei Berești Bistrița  în calitate de membru la  Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a 

Statutului acesteia  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU  
Avand in vedere: 
-  Adresa nr. 1037/24.11.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 
1182598/25.11.2021; 
- Referatul nr. 185317/8.12.2021 al Serviciului Monitorizare și Coordonare- Compartiment 
Monitorizare Calitate Servicii Monitorizare Publice ; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 185323/8.12.2021; 
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, 
favorabile/nefavorabile; 
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;  
- Prevederile art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB 
aprobat prin HCL nr. 133 din 09.04.2008, cu modificările ulterioare ; 
- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 
art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ. 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b,d și e și ale alin. (9), lit. a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1.  Se aprobă primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la  Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB. 
Art.2. Se modifică Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
ADIB, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotarâre. 
Art. 3. Se modifică Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, în 
conformitate cu dispozițiile art. 1 din prezenta hotarâre. 
Art. 4.  Se acordă mandat reprezentantului legal al Municipiului Bacău să voteze în ședința 
AGA ADIB în favoarea aprobării actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB. 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
ADIB, persoanei nominalizate la art. 4, Consiliului Județean Bacău, și va fi adusă la 
cunoștință publică, în condițiile legii. 
Art.6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  acceptarea comunei Berești Bistrița  în calitate de 
membru la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 

Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 
 

 
Prin adresa nr. 1037/24.11.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

182598/25.11.2021, însoțită de Cererea nr. 2372/07.06.2021 depusă de UAT Berești Bistrița 
la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – ADIB și de HCL Berești Bistrița 
nr. 20 din 18.06.2021, Asociația solicită acceptarea acesteia în calitate de membru la  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB. 

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau-ADIB aprobat prin  HCL nr. 133/09.04.2008,  ”Asociaţia poate 
accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul 
statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate 
administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile 
prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la 
contractul de delegare ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 
administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 
reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, precum si pentru asigurarea conformării cu 
cerinţele legislaţiei, am initiat acest proiect de hotarare pe care va rugam doamnelor si 
domnilor consilieri sa-l adoptati in forma prezentata. 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Bacau la proiectul de hotarare privind  acceptarea comunei Berești 

Bistrița  în calitate de membru la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 

 
 

 
Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se aprobă acceptarea comunei Berești 

Bistrița în Asociația de Dezvolare Intercomunitară Bacău și se asigură respectarea 
prevederilor art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB.  

Proiectul de hotarare privind  acceptarea comunei Berești Bistrița  în calitate de 
membru la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului 
Constitutiv și a Statutului acesteia respectă dispoziţiile legale și poate fi supus dezbarerii. 

 
 
 
 

Șef Serviciu 
Daniela Mihăilă 

 
 

U.M.M.C.S.P. 
Isabela- Margareta PINTILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr. 185609/1 din 08.12.2021 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind  acceptarea comunei Berești Bistrița  în calitate de 
membru la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 

Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;  
- Dispoziţiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 
ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ., care preciează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se 
semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 
Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. 
Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 
cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei 
publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”   (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 
data adoptarii, respectiv emiterii. 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederile art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB 
aprobat prin HCL nr. 133 din 09.04.2008, cu modificările ulterioare ; 
Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.129 alin.(2) lit.”e” și ale alin.(9) lit.”a”  (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de 
atributii: 
... e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 
 (9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local; 

și poate fi supus dezbaterii. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 



CIPRIAN FANTAZA 
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CĂTRE 

                                                DIRECȚIA JURIDICĂ  
 

                              SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completătile 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre 

privind  acceptarea comunei Berești Bistrița  în calitate de membru la  Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv 

și a Statutului acesteia, în vederea intocmirii rapoartelor de specialitate. 

  Vă rugăm ca până la data de   08.12.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU            SECRETARUL GENERAL  

 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                 Nicolae Ovidiu POPOVICI 
 
 
 

 
 


