
  
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea modificărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”  , Statutul actualizat şi acordarea 
unui mandat special reprezentantului UAT Oraș Slănic cu drept de vot în Adunarea Generală a 

Asociaţiei 
 

 Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare;      
           Având în vedere  Referatul de aprobare al primarului oraşului Slănic domnul Daneluș 
Costea, nr. 150 CL din 24.05.2022 ,   Raportul  de specialitate , nr.152 CL din 24.05.2022 , cu 
privire la necesitatea şi  oportunitatea aprobării modificărilor intervenite în  art.21 și 22 din 
Statutul Asociației și acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului 
Slănic, pentru a vota în Adunarea Generală  a Asociaţiei   ; 

Având în vedere dispoziţiile:  
- art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.6 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
- art.34 alin.(1) din Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor Prahova,  
- Adresa nr.1837 din 18.05.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova, prin care se solicită adoptarea unei 
hotarari a consiliului local de aprobare a modificarii art. 21 si art.22  

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.e), alin.(9), lit. c), art.139, alin (1) şi  ale art. 196 alin. (1) lit. 
b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Â Ş T E : 

 
           Art.1. – (1) Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova, conform  propunerilor finale de 
modificare a art.21 și 22 cuprinse în  anexa 1,  la prezenta hotărâre.  
                   (2) Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor Prahova, actualizat cu modificările, din alin.(1) este prevăzut în anexa 
nr.2, la prezenta hotărâre. 
          Art. 2. - Se mandatează   domnul Costea Daneluș, Primar al Orașului Slănic,  în calitate de 
reprezentant al Consiliului local al Orașului Slănic, să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru managementul deșeurilor  Prahova, 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 

ORAȘUL SLĂNIC 
CONSILIUL LOCAL 



modificările Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova” și Statutul actualizat . 
          Art. 3. – Hotărârea Consiliului Local Slănic nr.12 din 31.01.2022 se abrogă. 
          Art. 4. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic.   

 
 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LAURENȚIU CORNEL MARE 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                 SECRETAR general  al oraşului Slănic, 
                                                                                      ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   30 mai    2022 
Nr.  45                            
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi  „pentru”, 0„împotrivă” şi 6 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 

 
 



propuneri finale

activitate valabilitatea hotărârilor AGA activitate valabilitatea hotărârilor AGA valabilitatea hotărârilor AGA

Art. 17, alin. (2) Atribuţiile adunării generale a 

Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

a)stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale 

Asociaţiei; 

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor 

consiliului director pentru perioada încheiată pe baza 

raportului de activitate prezentat adunării generale de 

consiliul director;

c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru 

exerciţiul încheiat şi proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu 

financiar;

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 

e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori 

şi stabilirea regulilor generale de organizare şi 

funcţionare a comisiei de cenzori; 

f) evaluarea activităţii consiliului director şi a 

Preşedintelui; 

g)  aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de 

Asociaţie în nume propriu a căror valoare depăşeşte 

echivalentul în lei al sumei de 15.000 Euro;

h) modificarea actului constitutiv şi a statutului 

Asociaţiei; 

j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a 

retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

k) aprobarea cotizaţiei anuale;

l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 20, alin. (5) Pentru a fi valabile, hotărârile 

adunării generale a Asociaţiei adoptate în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 

alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul 

favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi 

majoritate obligatorii la orice convocare. 

(modificat HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 

august 2014, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014)

Art.17, alin. 2, lit. i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, 

precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

(5) Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit.  

j)  şi la art. 17 alin. (3) lit.a), d), f) , h), k), l) 

si m) din prezentul statut se iau în 

prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 

Asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii 

la oricare convocare.

Prin AA nr.1 / 14.04.2021 art. 17,alin. (2) a 

fost modificat și renumerotat

Art.21, alin. (5) Pentru a fi valabile hotărârile 

adunării generale a Asociației adoptate în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 

alin. 2 lit. i) din prezentul statut se iau în 

prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 

asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la 

orice convocare.

Art.17, alin. (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei 

cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi 

conform art.5 alin.2, sunt  :

a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind 

dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, 

extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice 

existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor 

noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-

edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie 

unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 

economico-socială a localităţilor, de amenajare a 

teritoriului, urbanism şi mediu;

art. 21, alin. (3) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) 

– h) şi j) - l) din prezentul statut se iau în 

prezenţa a 2/3 din numarul Asociaţilor şi cu 

majoritatea voturilor Asociaţilor prezenţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

membri prezenţi,  iar hotărârile se iau cu 

majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 

Statut cadru din HG855/2008 STATUT ADI actual

Art. 16, alin.(2) 

Atribuţiile adunării 

generale a 

Asociaţiei cu privire 

la activitatea 

proprie 

art. 20, alin. (3) Pentru a fi valabile, 

hotărârile adunării generale a Asociaţiei 

adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) se iau în 

prezenţa a două treimi din numărul 

asociaţilor şi cu majoritatea voturilor 

asociaţilor prezenţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se 

convoacă pentru o dată ulterioară, care nu 

poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice 

de la data stabilită pentru prima convocare, 

iar la a doua convocare adunarea generală a 

Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de 

numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se 

iau cu majoritatea voturilor asociaţilor 

prezenţi. 

(modificat de HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 

august 2014, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014)

art. 21, alin. (3) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. 

a) – i) şi k) - m) din prezentul statut se iau 

în prezenţa a 2/3 din numarul Asociaţilor 

şi cu majoritatea voturilor Asociaţilor 

prezenţi. Dacă la prima convocare 

cvorumul nu este îndeplinit, adunarea 

generală se convoacă pentru o dată 

ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 

zile calendaristice de la data stabilită 

pentru prima convocare, iar la a doua 

convocare adunarea generală este valabil 

întrunită indiferent de numărul de membri 

prezenţi. 

Prin AA nr.1 / 14.04.2021 art. 17,alin. (2) a 

fost modificat și renumerotat

Art. 16, alin. (3) 

Atribuţiile adunării 

generale a 

Asociaţiei cu privire 

la exercitarea 

mandatului acordat 

de asociaţi, 

conform art. 5 alin. 

(2)

Art. 20, alin.(4)

Pentru a fi valabile, hotărârile adunării 

generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. ..... 

(Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. 

(3) care prevăd atribuţii pentru a căror 

exercitare nu este necesar un mandat 

special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.) se iau în prezenţa 

tuturor asociaţilor/ asociaţilor implicaţi şi cu 

votul favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul asociaţilor/ asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin două treimi din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin 

două treimi din numărul asociaţilor/ 

asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin 

jumătate din numărul total al populaţiei 

tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi.

 Art. 20, alin.(5) Pentru a fi valabile, 

hotărârile adunării generale a Asociaţiei 

adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi 

cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, 

cvorum şi majoritate obligatorii la orice 

convocare.

 (modificat HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 

august 2014, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014)

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. 

b), c), e), g), i) si j) din prezentul statut se 

iau în prezenţa tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi 

care însumează cel puţin 2/3 din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi, fie a cel 

puţin 2/3 din numărul 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, adunarea generală se 

convoacă pentru o dată ulterioară care nu 

poate fi mai târziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilită pentru 

prima convocare, iar la a doua convocare 

adunarea generală este valabil întrunită 

indiferent de numărul de Asociaţi Implicaţi 

prezenţi şi va hotărî cu majoritatea 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi. 

Art. 21, alin.(5) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit.  

j)  şi la art. 17 alin. (3) lit.a), d), f) , h), k), l) 

si m) din prezentul statut se iau în 

prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 

Asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii 

la oricare convocare.

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) din 

prezentul statut se iau în prezenţa tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin 2/3 din numărul total al 

populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor 

implicaţi, fie a cel puţin 2/3 din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi. 

Anexa 1 la HCL nr.45 din 30.05.2022



c) aprobarea următoarelor documente elaborate şi 

prezentate de consiliul director, conform art. 24 alin. (3) 

lit. b) din prezentul statut: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii 

acelor activităţi componente ale Serviciului privind 

colectarea deşeurilor, transportul acestora şi 

exploatarea staţiilor de transfer şi a depozitului final; 

(ii) documentaţia de licitaţie (inclusiv condiţiile de 

participare si criteriile de selecţie a operatorilor) 

organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare 

a gestiunii privind aceste activităţi, 

(iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidat şi 

armonizat al Serviciului pentru întreaga/fiecare arie a 

delegării; 

d) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul 

întregii arii a Proiectului

e) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de 

utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă 

economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea 

şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, 

stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;

f) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea 

îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, 

utilizând principiul planificării strategice multianuale; 

g) să monitorizeze şi să controleze modul de 

respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate 

de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu 

privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a 

nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor 

conform formulelor de ajustare negociate la încheierea 

contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea 

eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de 

utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând 

patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea 

protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea 

protecţiei utilizatorilor;

h) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi 

selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate 

pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

i) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să 

ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu 

asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea 

serviciilor pentru care s-a obligat;

j) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu 

operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi 

eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea 

serviciilor;

k) să rezilieze unilateral contractele de delegare a 

gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură 

pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi 

dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a 

obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă 

programe de măsuri care să respecte condiţiile 

contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de 

timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi;

Art. 16, alin. (3) 

Atribuţiile adunării 

generale a 

Asociaţiei cu privire 

la exercitarea 

mandatului acordat 

de asociaţi, 

conform art. 5 alin. 

(2)

Art. 20, alin.(4)

Pentru a fi valabile, hotărârile adunării 

generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. ..... 

(Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. 

(3) care prevăd atribuţii pentru a căror 

exercitare nu este necesar un mandat 

special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.) se iau în prezenţa 

tuturor asociaţilor/ asociaţilor implicaţi şi cu 

votul favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul asociaţilor/ asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin două treimi din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin 

două treimi din numărul asociaţilor/ 

asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin 

jumătate din numărul total al populaţiei 

tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi.

 Art. 20, alin.(5) Pentru a fi valabile, 

hotărârile adunării generale a Asociaţiei 

adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi 

cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, 

cvorum şi majoritate obligatorii la orice 

convocare.

 (modificat HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 

august 2014, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014)

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. 

b), c), e), g), i) si j) din prezentul statut se 

iau în prezenţa tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi 

care însumează cel puţin 2/3 din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi, fie a cel 

puţin 2/3 din numărul 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, adunarea generală se 

convoacă pentru o dată ulterioară care nu 

poate fi mai târziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilită pentru 

prima convocare, iar la a doua convocare 

adunarea generală este valabil întrunită 

indiferent de numărul de Asociaţi Implicaţi 

prezenţi şi va hotărî cu majoritatea 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi. 

Art. 21, alin.(5) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit.  

j)  şi la art. 17 alin. (3) lit.a), d), f) , h), k), l) 

si m) din prezentul statut se iau în 

prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 

Asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii 

la oricare convocare.

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) din 

prezentul statut se iau în prezenţa tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin 2/3 din numărul total al 

populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor 

implicaţi, fie a cel puţin 2/3 din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi. 



l)  sa asigure elaborarea şi sa aprobe, în termen de 6 

luni de la luarea deciziei pentru fundamentarea şi 

stabilirea soluţiilor optime  privind delegarea gestiunii 

serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de 

un investitor interesat, un studiu de oportunitate de 

delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

m) Să stabilescă durata unui contract de delegare a 

gestiunii, care nu poate fi mai mare de 49 de ani, la 

stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară 

amortizării investiţiilor în sarcina 

operatorului/operatorilor regional/li. Această durată 

poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o 

perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata 

iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 

49 de ani. 

Art. 22. – (1) Hotărârile adunării generale 

luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 17 alin. (2) lit. i), j) şi k) art. 17 alin. 

(3) lit.a), d), f) , h), k), l) si m) nu pot fi 

votate de reprezentanţii Asociaţilor decât 

în baza unui mandat special, acordat 

expres, în prealabil, prin hotărâre a 

autorităţii deliberative a Asociatului al 

cărui reprezentant este.

Art. 22. – (1) Hotărârile adunării generale a 

Asociației luate în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la art. 17 alin. (2) lit.h) i), j) , art. 17 

alin. (3) lit.a),c) d), g) , h), k), l) si m) nu pot fi 

votate de reprezentanţii Asociaţilor decât în 

baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorităţii 

deliberative a Asociatului al cărui 

reprezentant este.

Art. 16, alin. (3) 

Atribuţiile adunării 

generale a 

Asociaţiei cu privire 

la exercitarea 

mandatului acordat 

de asociaţi, 

conform art. 5 alin. 

(2)

Art. 20, alin.(4)

Pentru a fi valabile, hotărârile adunării 

generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. ..... 

(Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. 

(3) care prevăd atribuţii pentru a căror 

exercitare nu este necesar un mandat 

special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.) se iau în prezenţa 

tuturor asociaţilor/ asociaţilor implicaţi şi cu 

votul favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul asociaţilor/ asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin două treimi din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin 

două treimi din numărul asociaţilor/ 

asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin 

jumătate din numărul total al populaţiei 

tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi.

 Art. 20, alin.(5) Pentru a fi valabile, 

hotărârile adunării generale a Asociaţiei 

adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi 

cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, 

cvorum şi majoritate obligatorii la orice 

convocare.

 (modificat HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 

august 2014, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014)

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. 

b), c), e), g), i) si j) din prezentul statut se 

iau în prezenţa tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din 

numărul Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi 

care însumează cel puţin 2/3 din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi, fie a cel 

puţin 2/3 din numărul 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, adunarea generală se 

convoacă pentru o dată ulterioară care nu 

poate fi mai târziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilită pentru 

prima convocare, iar la a doua convocare 

adunarea generală este valabil întrunită 

indiferent de numărul de Asociaţi Implicaţi 

prezenţi şi va hotărî cu majoritatea 

Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi. 

Art. 21, alin.(5) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit.  

j)  şi la art. 17 alin. (3) lit.a), d), f) , h), k), l) 

si m) din prezentul statut se iau în 

prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 

Asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii 

la oricare convocare.

Art.21, alin. (4) 

Pentru a fi valabile hotărârile adunării 

generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) din 

prezentul statut se iau în prezenţa tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul 

favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin 2/3 din numărul total al 

populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor 

implicaţi, fie a cel puţin 2/3 din numărul 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care 

însumează cel puţin jumătate din numărul 

total al populaţiei tuturor 

asociaţilor/asociaţilor implicaţi. 

Dacă la prima convocare cvorumul nu este 

îndeplinit, adunarea generală se convoacă 

pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la data 

stabilită pentru prima convocare, iar la a 

doua convocare adunarea generală este 

valabil întrunită indiferent de numărul de 

asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu 

majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi 

prezenţi. 

Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 

alin. (3) lit. ... [Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care 

prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat 

special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată] nu pot fi 

votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a 

Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al 

cărui reprezentant este.

-----------

Alin. (1) al art. 21 din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din 

HOTĂRÂREA nr. 742 din 26 august 2014, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014.


