
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
          

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aderării  UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia  
 

 Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședinta ordinară din data de  
21.07.2021 
  Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. MOL 46 din 20.07.2021, inițiat de primarul comunei; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/ 227 din  20.07.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator 
,prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării aderării  UAT Berești Bistrița în calitate de membru 
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 
acesteia ; 
   - raportul de specialitate nr.2072 din 20.07.2021 al  compartimentului urbanism , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

-  avizul  consultativ nr. CL/233/234/235 din 21.07.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local;  

În baza prevederilor : 
- art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Gioseni nr.21/24.04.2008 privind aprobarea participării comunei Gioseni, județul 
Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB”, 
precum și ale Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 
 Luând în considerare: 
 - adresa nr. 622 / 15.07.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău , înregistrată la sediul 
UAT Gioseni sub nr. 2021 din 15.07.2021 ;  
 - Hotărârea Consiliului Local al UAT Berești Bistrița  nr.20 din 18.06.2021 prin care s-a hotărât 
aderarea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB ; 
 - cererea nr. 2372/07.06.2021 depusă de UAT Berești Bistrița la sediul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacau – ADIB; 
 În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art.139 alin.(3) lit.f), art. 196 alin.(1) lit.a) , 
art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 
și completările ulterioare 

adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE : 

 
Art.1. Se aprobă aderarea 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 

mod corespunzator. 
Art.3. Se modifică Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, în mod 

corespunzator. 
Art.4.  Se acordă mandat reprezentantului legal al UAT Gioseni , domnul Bernadin TAMAȘ – primarul 

comunei ,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, 
Instituției Prefectului Județului Bacău, primarului comunei Gioseni , Consiliului Județean Bacău, și va fi adusă 
la cunoștință publică, în condițiile legii,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile 
autorității deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro. 
  
 Președinte de ședință 
 Consilier,       
 Helciug Gabriela – Liliana             Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,     
         Cristina Sandu 
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din  21 iulie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu     13      voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din   13   consilieri prezenți.  
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