
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL    
Nr. 1883/22.01.2021 

                                                                                                    Proiect 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 
a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului Fălticeni  să 

voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum 
și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama 

municipiului  Fălticeni, Actele adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 

a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;   
Având în vedere : 

 - Referatul de aprobare prezentat de domnul prof. Gheorghe – Cătălin Coman, 
primarul municipiuluiFălticeni, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 1882/21.01.2021; 

 - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în 
Județul Suceava nr. 3/20.01.2021; 

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi 
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 89, al art. 129 alin. (7) lit.n)  și alin.( 9) lit.c), ale art.132 și al art. 
139 alin. (3) lit. f)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform 
Actului adiţional prevăzut în Anexa nr.1. 

Art.2. -  Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform Actului 
adiţional prevăzut în Anexa nr.2. 

Art.3. - Se acordă mandat domnului prof. Gheorghe – Cătălin Coman, Primarul 

municipiului Fălticeni, Județul Suceava, reprezentantul de drept al municipiului Fălticeni 
în Adunarea  Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 



Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru modificarea și completarea Actului 
Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și pentru alegerea Președintelui și a Consiliului 
director al asociaţiei. 

Art. 4. – Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 
a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului 
Fălticeni, membru în Asociație, Actele adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 
 

Art.5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. – Primarul municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 
 

                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman      
 
                                                                                                          A V I Z A T 
                                                                                           Secretar general municipiu 

                                                                              jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 

                           
                                                                                                      Nr. 1884/21.01.2021 
          

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea 

primarului municipiului Fălticeni  să voteze pentru alegerea Președintelui și a 
Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 

semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, 
Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului  Fălticeni, Actele 

adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 

Suceava 
 
 Prin adresa nr. 3 din 20.01.2021 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava a solicitat aprobarea modificării Actului 
Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava. 
 Totodată s-a solicitat şi mandatarea primarului municipiului Fălticeni, în calitate 
de reprezentant de drept al unităţii administrativ – terioriale, să voteze pentru aprobarea 
acestor modificări aduse Actului Constitutiv şi Statutului. 
 Toate aceste modificări sunt necesare ca urmare a desfăşurării alegerilor locale 
din data de 27 septembrie 2020, în urma cărora calitatea de reprezentanţi de drept ai 
unităţilor administrativ – teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform art. 132 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, au dobândit-o noii aleşi locali.  

Pentru Municipiul Fălticeni calitatea de reprezentant de drept în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 

Judeţul Suceava o deţine domnul primar, prof. Gheorghe – Cătălin Coman, având în 

vedere validarea mandatului de primar al acestuia prin Încheierea din data de 13 

octombrie 2020 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul cu nr. 2694/227/2020. 

 
                                                                                 
                                          Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 
                                                                                 Cons. juridic Ciocan Simona 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                  
                                                                                             Nr. 1882/21.01.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare 
a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului Fălticeni  

să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 

Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său 

legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului  Fălticeni, Actele 
adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava a 
fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 
gestionării în comun a serviciului de gestionare a deşeurilor (denumit în continuare „Serviciul”) pe 
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a 
unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de 
dezvoltare a Serviciului. 

Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
judeţul Suceava a fost  autentificat sub nr. 168/09.02.2009 de BNP Negură Adina Loredana, 
modificat prin Actele adiționale autentificate sub nr. 672/06.03.2010 de BNP Adela Ivascu, sub nr. 

560/21.03.2013 de BNP Virginia Laura Cirligeanu și sub nr. 5265/19.10.2016 de BNP Ion Lăstun. 
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 

Asociaţilor. Unităţile administrativ-teritoriale asociate sunt reprezentate de drept în adunarea 
generală a asociației de către primari, respectiv de către președintele consiliului județean care îşi 
pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Avand in vedere rezultatele alegerilor din 27 septembrie 2020, se impune modificarea Actului 

constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in 

Judetul Suceava.  

        În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului Fălticeni  să voteze 
pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 

Asociației, în numele și pe seama municipiului  Fălticeni, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 

 

INIŢIATOR 

         PRIMAR 
            Prof. Gheorghe Catalin Coman 



Anexa nr. 1 
 

ACT ADIŢIONAL 
 

pentru modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, autentificat sub nr. 168/09.02.2009 de BNP 

Negură Adina Loredana, modificat prin Actele adiționale autentificate sub nr. 
672/06.03.2010 de BNP Adela Ivascu, sub nr. 560/21.03.2013 de BNP Virginia Laura 

Cirligeanu și sub nr. 5265/19.10.2016 de BNP Ion Lostun  
 

 
 Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în judeţul Suceava, întrunită în data de .........., a hotărât modificarea Actului 
Constitutiv al Asociaţiei, după cum urmează : 

 

ACTUL CONSTITUTIV 

al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de gestionare a deşeurilor 

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava” 

 

I. ASOCIAŢII: 

Asociaţii : 
 

1. Judeţul Suceava, cu sediul în municipiul Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 36, 

jud. Suceava, cod 720026, reprezentat de drept de către președintele consiliului 

județean;  
2. Municipiul Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bd.1 Mai,  nr. 5 A, judeţul 

Suceava, reprezentat de drept de către primar;  
3.  Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung 

Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către 
primar; 

4.  Municipiul Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Republicii nr.13, 
judeţul Suceava, reprezentat de drept de către primar; 

5.   Municipiul Rădăuţi, cu sediul în municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr.2 judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

6.   Municipiul Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai 
Eminescu nr.17, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

7.    Oraşul Broşteni, cu sediul în orașul Broşteni, str. Bistriței nr. 89, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

8.   Oraşul Cajvana, cu sediul în orașul Cajvana, str. Principală nr. 864, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

9. Oraşul Dolhasca, cu sediul în orașul Dolhasca, str. Aleea Esplanadei nr. 5, 
judeţul Suceava, reprezentat de drept de către primar;  



10. Oraşul Frasin, cu sediul în orașul Frasin, str. Calea Bucovinei nr. 85, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

11. Oraşul Gura Humorului, cu sediul în orașul Gura Humorului, str. Piaţa Republicii 
nr. 8, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

12. Oraşul Liteni, cu sediul în orașul Liteni, str. Mihail Sadoveanu nr. 17, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

13.  Oraşul Milişăuţi, cu sediul în orașul Milişăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 4, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

14.  Oraşul Salcea, cu sediul în orașul Salcea, str. Calea Sucevei nr. 9B, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

15.  Oraşul Siret, cu sediul în orașul Siret, str.28 Noiembrie nr.1, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar;  

16.   Oraşul Solca, cu sediul în orașul Solca, str. Tomșa Vodă nr. 8A, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

17.  Oraşul Vicovu de Sus, cu sediul în orașul Vicovu de Sus, str. Principală nr. 4-6, 
judeţul Suceava, reprezentat de drept de către primar;  

18.   Comuna Adâncata, cu sediul în Adâncata, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  

19. Comuna Arbore, cu sediul în Arbore, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

20.  Comuna Baia, cu sediul în Baia, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către 
primar;   

21. Comuna Bălăceana, cu sediul în Bălăceana, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  

22. Comuna Bălcăuţi, cu sediul în Bălcăuţi, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

23. Comuna Berchişeşti, cu sediul în Berchişeşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

24. Comuna Bilca, cu sediul în Bilca, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către 
primar; 

25. Comuna Bogdăneşti, cu sediul în Bogdăneşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

26. Comuna Boroaia, cu sediul în Boroaia, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

27. Comuna Bosanci, cu sediul în Bosanci, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

28. Comuna Botoşana, cu sediul în Botoşana, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

29. Comuna Breaza, cu sediul în Breaza, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

30. Comuna Brodina, cu sediul în Brodina, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

31. Comuna Buneşti, cu sediul în Buneşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

32. Comuna Burla, cu sediul în Burla, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către 
primar; 



33. Comuna Cacica, cu sediul în Cacica, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

34. Comuna Calafidenşti, cu sediul în Calafindeşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

35. Comuna Capu Câmpului, cu sediul în Capu Câmpului, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

36. Comuna Ciocăneşti, cu sediul în Ciocăneşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

37. Comuna Ciprian Porumbescu, cu sediul în Ciprian Porumbescu, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar; 

38. Comuna Cîrlibaba, cu sediul în Cîrlibaba, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

39. Comuna Comăneşti, cu sediul în Comăneşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

40. Comuna Cornu Luncii, cu sediul în Cornu Luncii, judeţul Suceava, reprezentat 
de drept de către primar; 

41. Comuna  Coşna, cu sediul în Coşna, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

42. Comuna  Crucea, cu sediul în Crucea, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

43. Comuna Dărmăneşti, cu sediul în Dărmăneşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

44. Comuna Dolheşti, cu sediul în Dolheşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

45. Comuna Dorna Arini, cu sediul în Dorna Arini, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

46. Comuna Dorna Candrenilor, cu sediul în Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

47. Comuna Dorneşti, cu sediul în Dorneşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

48. Comuna Drăgoieşti, cu sediul în Drăgoieşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

49. Comuna Drăguşeni, cu sediul în Drăguşeni, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

50. Comuna Dmbrăveni, cu sediul în Dumbrăveni, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  

51. Comuna Fântâna Mare, cu sediul în Fântâna Mare, judeţul Suceava, reprezentat 
de drept de către primar; 

52. Comuna Fîntînele, cu sediul în Fîntînele, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

53. Comuna Forăşti, cu sediul în Forăşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

54. Comuna  Frătăuţii Noi, cu sediul în Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, reprezentat 
de drept de către primar;  

55. Comuna Frătăuţii Vechi, cu sediul în Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar;  



56. Comuna Frumosu, cu sediul în Frumosu, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

57. Comuna Fundu Moldovei, cu sediul în Fundu Moldovei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

58. Comuna Gălăneşti, cu sediul în Gălăneşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

59. Comuna Grămeşti, cu sediul în  Grămeşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

60. Comuna Grăniceşti, cu sediul în Grăniceşti, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  

61. Comuna Hănţeşti, cu sediul în Hănţeşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

62. Comuna Hârtop, cu sediul în Hârtop, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

63. Comuna Horodnic de Jos, cu sediul în Horodnic de Jos, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

64. Comuna Horodnic de Sus, cu sediul în Horodnic de Sus, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar;  

65. Comuna Horodniceni, cu sediul în Horodniceni, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

66. Comuna Iacobeni, cu sediul în Iacobeni, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

67. Comuna Iaslovăţ, cu sediul în Iaslovăţ, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

68. Comuna Ilişeşti, cu sediul în Ilişeşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

69. Comuna Ipoteşti, cu sediul în Ipoteşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

70. Comuna Izvoarele Sucevei, cu sediul în Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 
 

71. Comuna Marginea, cu sediul în Marginea, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar;  

72. Comuna Mălini, cu sediul în Mălini, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

73. Comuna Mănăstirea Humorului, cu sediul în Mănăstirea Humorului, judeţul 
Suceava, reprezentat de drept de către primar; 

74. Comuna Mitocu Dragomirnei, cu sediul în Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

75. Comuna Moara, cu sediul în Moara, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

76.  Comuna Moldova-Suliţa, cu sediul în Moldova-Suliţa, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar;  

77. Comuna Moldoviţa, cu sediul în Moldoviţa,  judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  



78. Comuna Muşeniţa, cu sediul în Muşeniţa, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

79.  Comuna Ostra, cu sediul în Ostra, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

80. Comuna Panaci, cu sediul în Panaci, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

81. Comuna Păltinoasa, cu sediul în Păltinoasa, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar;  

82. Comuna Pătrăuţi, cu sediul în Pătrăuţi, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

83. Comuna Pîrteştii de Jos, cu sediul în Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

84. Comuna Poiana Stampei, cu sediul în Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

85.  Comuna Poieni-Solca, cu sediul în Poieni-Solca, judeţul Suceava, reprezentat 
de drept de către primar;  

86.  Comuna Pojorîta, cu sediul în Pojorîta, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

87. Comuna Preuteşti, cu sediul în Preuteşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

88. Comuna Putna, cu sediul în Putna, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

89.  Comuna Rădăşeni, cu sediul în Rădăşeni, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

90. Comuna Râşca, cu sediul în Râşca, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar;  

 

91. Comuna Sadova, cu sediul în Sadova, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

92. Comuna Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

93. Comuna Siminicea, cu sediul în Siminicea, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

94. Comuna Slatina, cu sediul în Slatina, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

95. Comuna Straja, cu sediul în Straja, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

96. Comuna Stroieşti, cu sediul în Stroieşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

97. Comuna Stulpicani, cu sediul în Stulpicani, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

98. Comuna Suceviţa, cu sediul în Suceviţa, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

99. Comuna Şaru Dornei, cu sediul în Şaru Dornei, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 



100. Comuna Şcheia, cu sediul în Şcheia, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către  primar; 

101. Comuna Şerbăuţi, cu sediul în Şerbăuţi, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

102. Comuna Todireşti, prin Consiliul Local, cu sediul în Todireşti, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar;  

103. Comuna Udeşti, cu sediul în Udeşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

104. Comuna Ulma, cu sediul în Ulma, judeţul Suceava, reprezentat de drept de către 
primar; 

105. Comuna Vadu Moldovei, cu sediul în Vadu Moldovei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

106. Comuna Valea Moldovei, cu sediul în Valea Moldovei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

107. Comuna Vama, cu sediul în Vama, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

108. Comuna Vatra Moldoviţei, cu sediul în Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 

109. Comuna Vereşti, cu sediul în Vereşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

110. Comuna Vicovu de Jos, cu sediul în Vicovu de Jos, judeţul Suceava, 
reprezentat de drept de către primar; 
 

111. Comuna Voitinel, cu sediul în Voitinel, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

112. Comuna Volovăţ, cu sediul în Volovăţ, judeţul Suceava, reprezentat de drept de 
către primar; 

113. Comuna Vultureşti, cu sediul în Vultureşti, judeţul Suceava, reprezentat de drept 
de către primar; 

114. Comuna Zamostea, cu sediul în Zamostea, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar; 

115.  Comuna Zvoriştea, cu sediul în Zvoriştea, judeţul Suceava, reprezentat de 
drept de către primar. 

denumite colectiv “Asociaţii” şi  individual “Asociatul” 

 

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 

serviciul de gestionare a deşeurilor denumită „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”, (denumită în continuare „Asociaţia”), în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 

II. DENUMIREA 

Denumirea Asociaţiei este „ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 

64911 din 21.08.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei.  

 

III. SEDIUL 

Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 36, 

judeţul Suceava, cod 720026, sediul Consiliului Judeţean Suceava, camera 206. 

 

IV. DURATA: 

Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Suceava. 

 

V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în 

cadrul Asociaţiei „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

în Judeţul Suceava”, constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de gestionare a deşeurilor 

(denumit în continuare „Serviciul”) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a 

Serviciului.  

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza 

unuia/mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform 

prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

legilor speciale aplicabile. 

 

VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 

 (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 600 RON. 

 (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte 

contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

c) Donaţii, sponsorizări sau legate;  



d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.  

 (3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 

 

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

Conducerea Asociaţiei  

 

Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 

reprezentanţii Asociaţilor. Unităţile administrativ-teritoriale asociate sunt reprezentate de 

drept în adunarea generală a asociației de către primari, respectiv de către președintele 

consiliului județean care îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a 

asociaţiei, prin dispoziţie. 

Reprezentanții asociaților în Adunarea generală sunt: 

1. .........................., reprezentantul Consiliul Judeţean Suceava; 

2. ............................, reprezentantul Municipiului Suceava; 

3. ............................., reprezentantul Municipiului Câmpulung Moldovenesc; 

4. ............................., reprezentantul Municipiului Fălticeni; 

5. …………………, reprezentantul Municipiului Rădăuţi; 
6. …………………., reprezentantul Municipiului Vatra Dornei; 
7. …………………., reprezentantul Oraşului Broşteni; 
8. ..............................., reprezentantul Oraşului Cajvana; 

9. ..............................., reprezentantul Oraşului Dolhasca; 

10. .............................., reprezentantul Oraşului Frasin; 

11. ..............................., reprezentantul Oraşului Gura Humorului; 

12. …………………., reprezentantul Orașului Liteni; 
13. ………………….., reprezentantul Oraşului Milişăuţi; 
14. ………………….., reprezentantul Oraşului Salcea; 
15. ………………….., reprezentantul Oraşului Siret; 
16. ………………….., reprezentantul Oraşului Solca; 

17. ………………….., reprezentantul Orașului Vicovu de Sus; 
18. …………………..., reprezentantul Comunei Adâncata; 
19. ……………………, reprezentantul Comunei Arbore; 
20. ……………………., reprezentantul Comunei Baia; 
21. ……………………., reprezentantul Comunei Bălăceana; 
22. …………………….., reprezentantul Comunei Bălcăuţi; 
23. …………………….., reprezentantul Comunei Berchişeşti; 
24. …………………….., reprezentantul Comunei Bilca; 
25. ……………………., reprezentantul Comunei Bogdăneşti; 
26. ………………………, reprezentantul Comunei Boroaia; 
27. …………………….., reprezentantul Comunei Bosanci; 
28. …………………….., reprezentantul Comunei Botoşana; 
29. …………………….., reprezentantul Comunei Breaza; 



30. …………………….., reprezentantul Comunei Brodina; 
31. …………………….., reprezentantul Comunei Buneşti; 
32. …………………….., reprezentantul Comunei Burla; 
33. …………………….., reprezentantul Comunei Cacica; 
34. …………………….., reprezentantul Comunei Calafindeşti; 
35. ……………………., reprezentantul Comunei Capu Câmpului; 
36. …………………….., reprezentantul Comunei Ciocăneşti; 
37. …………………….., reprezentantul Comunei Ciprian Porumbescu; 
38. …………………….., reprezentantul Comunei Cîrlibaba; 
39. ………………………, reprezentantul Comunei Comăneşti; 
40. ………………………., reprezentantul Comunei Cornu Luncii; 
41. ………………………., reprezentantul Comunei Coşna; 
42. ………………………., reprezentantul Comunei Crucea; 
43. ……………………….., reprezentantul Comunei Dărmăneşti; 
44. ……………………….., reprezentantul Comunei Dolheşti; 
45. ……………………….., reprezentantul Comunei Dorna Arini; 
46. ……………………….., reprezentantul Comunei Dorna Candrenilor; 
47. …………………………, reprezentantul Comunei Dorneşti; 
48. ……………………….., reprezentantul Comunei Drăgoieşti; 
49. …………………………., reprezentantul Comunei Drăguşeni; 
50. ………………………….., reprezentantul Comunei Dumbrăveni; 
51. …………………………., reprezentantul Comunei Fântâna Mare; 
52. …………………………., reprezentantul Comunei Fîntînele; 
53. …………………………., reprezentantul Comunei Forăşti; 
54. …………………………., reprezentantul Comunei Frătăuţii Noi; 
55. ………………………….., reprezentantul Comunei Frătăuţii Vechi; 
56. ………………………….., reprezentantul Comunei Frumosu; 
57. ………………………….., reprezentantul Comunei Fundu Moldovei; 
58. …………………………..., reprezentantul Comunei Gălăneşti; 
59. …………………………..., reprezentantul Comunei Grămeşti; 
60. ……………………………, reprezentantul Comunei Grăniceşti; 
61. ……………………………, reprezentantul Comunei Hânţeşti; 
62. ……………………………, reprezentantul Comunei Hârtop; 
63. ……………………………, reprezentantul Comunei Horodnic de Jos; 
64. ……………………………, reprezentantul Comunei Horodnic de Sus; 
65. ……………………………, reprezentantul Comunei Horodniceni; 
66. ……………………………., reprezentantul Comunei Iacobeni; 
67. ……………………………., reprezentantul Comunei Iaslovăţ; 
68. …………………………….., reprezentantul Comunei Ilişeşti; 
69. …………………………….., reprezentantul Comunei Ipoteşti; 
70. …………………………….., reprezentantul Comunei Izvoarele Sucevei; 
71. ………………………….., reprezentantul Comunei Marginea; 
72. …………………………., reprezentantul Comunei Mălini; 
73. ………………………….., reprezentantul Comunei Mănăstirea Humorului; 
74. ………………………….., reprezentantul Comunei Mitocu Dragomirnei; 
75. ………………………….., reprezentantul Comunei Moara; 



76. ………………………….., reprezentantul Comunei Moldova-Suliţa; 
77. …………………………..., reprezentantul Comunei Moldoviţa; 
78. ……………………………, reprezentantul Comunei Muşeniţa; 
79. ……………………………, reprezentantul Comunei Ostra; 
80. ……………………………., reprezentantul Comunei Panaci; 
81. ……………………………., reprezentantul Comunei Păltinoasa; 
82. …………………………….., reprezentantul Comunei Pătrăuţi; 
83. …………………………….., reprezentantul Comunei Pîrteştii de Jos; 
84. ……………………………., reprezentantul Comunei Poiana Stampei; 
85. ……………………………., reprezentantul Comunei Poieni-Solca; 
86. …………………………….., reprezentantul Comunei Pojorâta; 
87. ……………………………, reprezentantul Comunei Preuteşti; 
88. ……………………………., reprezentantul Comunei Putna; 
89. ……………………………., reprezentantul Comunei Rădăşeni; 
90. …………………………….., reprezentantul Comunei Rîşca; 
91. …………………………….., reprezentantul Comunei Sadova; 
92. ……………………………..., reprezentantul Comunei Satu Mare; 
93. ………………………………, reprezentantul Comunei Siminicea; 
94. ………………………………, reprezentantul Comunei Slatina; 
95. ………………………………, reprezentantul Comunei Straja; 
96. ………………………………, reprezentantul Comunei Stroieşti; 
97. ………………………………, reprezentantul Comunei Stulpicani; 
98. ………………………………., reprezentantul Comunei Suceviţa; 
99. ………………………………., reprezentantul Comunei Şaru Dornei; 

100. ..............................................., reprezentantul Comunei Şcheia; 

101. .............................................., reprezentantul Comunei Şerbăuţi; 

102. ..............................................., reprezentantul Comunei Todireşti; 

103. ..............................................., reprezentantul Comunei Udeşti; 

104.  ………………………………, reprezentantul Comunei Ulma; 
105.  ………………………………, reprezentantul Comunei Vadu Moldovei; 
106.  ………………………………., reprezentantul Comunei Valea Moldovei; 
107.  ………………………………., reprezentantul Comunei Vama; 
108.  ……………………………..., reprezentantul Comunei Vatra Moldoviţei; 
109.  ………………………………, reprezentantul Comunei Vereşti; 
110.  ………………………………, reprezentantul Comunei Vicovu de Jos; 
111. ................................................, reprezentantul Comunei Voitinel; 

112. ………………………………, reprezentantul Comunei Volovăţ; 
113. ………………………………., reprezentantul Comunei Vultureşti; 
114.  ………………………………, reprezentantul Comunei Zamostea; 
115.  …………………………….., reprezentantul Comunei Zvoriştea. 

 

Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile 

prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu 

excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 



 

Administrarea Asociaţiei 

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele 

Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. 

Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 

organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 

Componența consiliului director este stabilită prin hotărâre a Adunării generale a Asociației. 

Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliului director. 

 

Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului Director : 

 ………………………… - Preşedinte; 

 ………………………… – membru; 

 ………………………….– membru.  

 ………………………….– membru. 

  ………………………….– membru. 
 

 

Controlul Financiar al Asociaţiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 

membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea 

prelungirii. 

Membrii comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:  

        - Făgurel Silvia, domiciliată în municipiul Suceava, strada Staţiunii nr. 2, bloc C6, scara 

A, ap. 6, judeţul Suceava; 

    - Rusu Vasile, domiciliat în comuna Putna, sat Putna, nr. 504, judeţul Suceava. 

        - ......................................; 

Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a prezentelor modificări se împuterniceşte 

domnul Grădinaru Iulian, consilier juridic în cadrul aparatului tehnic al Asociației să 

îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru autentificarea şi înregistrarea 

modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Judecătoria Suceava şi la Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 

          Prezentul act adițional a fost redactat, adoptat şi semnat la Suceava, într-un singur 
exemplar original. 
 
 
 
 
 


