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APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

Considerente legale:
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;
Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,
Analizând prevederile :a)  Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b)  Art. 129 alin. 2 lit. b) –
e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând act de Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitățile 
administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au obiecțiuni la 
modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, actualizate și 
revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul și Actul constitutiv al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), ca urmare revizuirii și actualizării actelor 
constitutive ale asociației, conform Actului adițional la actele constitutive ale asociației, care 
constituie Anexa nr. 1 la prezenta și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra actelor constitutive ale ADID Timiș, 
conform Actului adițional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se aprobă Statutul și Actul 
constitutiv al ADID Timiș consolidate, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre, conform 
Anexei nr. 2 la prezenta.
Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. Romeo Petru Ursu, să semneze în 
numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document legat de modificarea și 
completarea actelor constitutive ale ADID Timiș în vederea efectuării modificărilor și 
completărilor aprobate potrivit art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre. În acest sens, mandatarul 
Romeo Petru Ursu va semna în numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document 
legat de modificarea și completarea actelor constitutive, inclusiv actul adițional la actele 
constitutive ADID Timiș și actele constitutive consolidate ale ADID Timiș.
Primarul Comunei Beba Veche, Ioan Bohancanu va reprezenta interesele U.A.T. Comuna Beba 
Veche în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu



          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. /2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele 
constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;
Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,
Analizând prevederile :a)  Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b)  
Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile art. 
89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând act de Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitățile 
administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au 
obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, 
actualizate și revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID 
Timiș,

          In conformitate cu prevederile:
- art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 129 alin. 2 lit. b) - e), alin. 4 lit. e) si alin. 7 lit. n), 
precum si dispozitiile dispozitiile art. 89 si 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
Hotararea AGA ADID Timis nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitatile administrativ 
teritoriale, membre ADID Timis, sa comunice la ADID Timis daca au obiectiuni la 
modificarile si completarile efectuate la actele constitutive ale ADID Timis, actualizate si 
revizuite, si nefiind comunicate obiectiuni la actele constitutive ale ADID Timis, 
Luand in considerare adresa ADID Timis nr. 4409/08.07.2021, inregistrata sub nr. 
637/08.07.2021, prin care s-a comunicat necesitatea adoptarii acestei hotarari ca 
urmare a modificarilor legislative a OUG nr. 74/2018 privind modificarea si completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 31/2019, 
precum si a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Ca urmare a actualizarii actelor constitutive ale ADID Timis, conform actului aditional, se 
modifica si se completeaza prevederile referitoare la organizarea, functionarea si 
atributiile aparatului tehnic si ale conducerii ADID Timis. 
in conformitate cu cele expuse mai sus, supunem spre deliberare si aprobare Consiliului 
local proiectul de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele 
constitutive ale ADID Timis.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr.    /2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. /2022
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, 
republicată;

Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată 
prin Legea nr.199/1997,

Analizând prevederile :
a) 	Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) 	Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile 
dispozițiile art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând act de 	Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis 
ca unitățile administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID 
Timiș dacă au obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele 
constitutive ale ADID Timiș, actualizate și revizuite, și nefiind comunicate 
obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) lit. s) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr.    /2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. /2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale 
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/26.01.2022

          Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;

          Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,

          Analizând prevederile :
a) 	Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) 	Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile 
art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Luând act de 	Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca 
unitățile administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au 
obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, 
actualizate și revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID 
Timiș,

Articolul 1 - Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul și Actul 
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), ca 
urmare revizuirii și actualizării actelor constitutive ale asociației, conform Actului 
adițional la actele constitutive ale asociației, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta și 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Articolul 2 - În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra actelor constitutive 
ale ADID Timiș, conform Actului adițional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se 
aprobă Statutul și Actul constitutiv al ADID Timiș consolidate, care fac parte integrantă 
din prezenta Hotărâre, conform Anexei nr. 2 la prezenta.



Articolul 3 - Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. Romeo Petru Ursu, 
să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document legat de 
modificarea și completarea actelor constitutive ale ADID Timiș în vederea efectuării 
modificărilor și completărilor aprobate potrivit art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre. În acest 
sens, mandatarul Romeo Petru Ursu va semna în numele și pentru U.A.T. Comuna 
Beba Veche orice document legat de modificarea și completarea actelor constitutive, 
inclusiv actul adițional la actele constitutive ADID Timiș și actele constitutive consolidate 
ale ADID Timiș.

Articolul 4 - Primarul Comunei Beba Veche, Ioan Bohancanu va reprezenta interesele 
U.A.T. Comuna Beba Veche în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta 
hotărâre.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


