
_______________________________________________________________________________________ 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 70, e-mail:primaria@primariablajel.ro, Telefon: 0269 851101, fax: 0269 851100 

 

JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD SIBIU”,  

Consiliul local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021 
Analizând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inscris la pozitia nr. 3 a Anexei 

la Dispozitia Primarului comunei Blajel nr. 29/19.02.2021, inregistrat sub nr. 507/19.02.2021 
prin care se solicita aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv si a Statului 
actualizat (2020) a ADI EcoNord, 

Avand in vedere Raportul de specialitate al secretarului general al comunei, inregistrat 
sub nr. 656 din 23 februarie 2021, prin care se propune aprobarea modificarii si completarii 
Actului Constitutiv si a Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONORD Sibiu, în 
considerarea modificărilor legislative aduse de Legea nr. 225/2016 care modifică și 
completează Legea nr. 51/2006 și ale OUG nr. 74/2018, pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, 
privind Fondul de mediu, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2019,  

Luand act de Hotararea nr. 11/15.09.2020 a AGA, prin care s-au avizat favorabil 
modificarile actelor constitutive ale asociatiei înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
în baza Încheierii civile nr. 24/29.01.2008 pronunţată de Judecătoria Medias în dosarul nr. 
241/257/2008 si solicitarea ADI nr. 10/02.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului - 
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile publice,  

În baza prevederilor legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
modificată şi completată, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin (2) si ale art. 605 din OUG nr. 57/2019  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. n) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă completarea si modificarea Actului Constitutiv si al Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu”, asa cum rezulta din forma actualizata a 
acestora, conform Anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre, care fac parte integrată din aceasta. 

  
Art.2. Se împuterniceşte dl. Marius Marginean, în calitate de reprezentant legal al 

comunei Blajel, membu a ADI, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local, Statutul 
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Actualizat şi Contractul de Asociere Actualizat al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„ECONORD Sibiu”, in forma actualizata 2020. 

  
Art. 3. Secretarul general al comunei Blajel are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, A.D.I. ”ECONORD Sibiu” 
și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariablajel.ro. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe                   Secretar general 
                                Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 12/2021 
Prezenţi la şedinţă: 9 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 25 februarie 2021 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 12/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 25/02/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 26/02/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 08/03/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică …/.../2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz …/…/2021 Max 13/03/2021 


