
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
 

         NR. EMOL 46 DIN 20.07.2021  
 

PROIECT DE 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 
.............. 
  Având în vedere: 
 - 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 ;  

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 
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 

PROPUNE : 
 

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. 

 
 
Initiator 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas                Aviz de legalitate 
 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                   Cristina Sandu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.SC/1ex 

http://www.primariagioseni.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL  COMUNEI GIOSENI 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea aderării UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB, precum și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 

 
 

 Având în vedere Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană prin care  României i-au revenit  obligații 
care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, iar în urma unei asistențe 
tehnice de care beneficiază Ministerul Mediului și Gospodaririi Apelor dar și autorități locale din județul Bacau 
s-a întocmit un Plan de Investitii General (Master Plan) pentru județul Bacău, care cuprinde măsurile 
necesare în vederea atingerii standardelor UE, conform calendarului stabilit, la nivelul județului Bacău a fost 
înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacău - ADIB.  
 Din punct de vedere economico-financiar, în contextul actual, înfiintarea operatorului regional și 
delegarea către acesta a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă cea mai potrivită 
strategie pentru obținerea celui mai bun raport calitate – cost și realizarea indicatorilor de performanță ai 
serviciului prestat utilizatorilor la nivelele de calitate și la termenele stabilite potrivit legislației în vigoare. În 
particular, existența unui operator regional căruia să îi fie delegată gestiunea serviciului, creează anumite 
avantaje financiare, astfel: realizarea unor economii de scară; diminuarea cotei de finanțare a infrastructurii 
datorată caracterului nerambursabil al finanțării, care se va reflecta și în tariful practicat; diminuarea costurilor 
financiare; asigurarea unui flux de lichidități corespunzator etc.  
 Având în vedere cele de mai sus și beneficiile aduse de existența operatorului, UAT Berești Bistrița 
din județul Bacău, prin reprezentantul ei, a solicitat primirea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB.  

Având în vedere prevederile Hotărârii 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, supun spre aprobare , de URGENȚĂ, Consiliului Local al comunei GIOSENI proiectul de hotărâre 
privind primirea UAT Berești Bistrița din Județul Bacău în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – ADIB.    

Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB se vor modifica 
corespunzator.  

 
În concluzie având în vedere importanţa reglementărilor menţionate mai sus, precum si pentru 

asigurarea conformării cu cerinţele legislaţiei naţionale și europene, rog Consiliul Local să adopte proiectul de 
hotărâre în forma prezentată, de urgență , prin suplimentarea ordinii de zi a ședinței din data de 21 iulie 2021 
.  

 
 

PRIMAR, 
 

Bernadin TAMAȘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UAT GIOSENI 
COMPARTIMENT URBANISM 

Nr. 2072 din 20.07.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru avizarea proiectului de 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 
 

 
Subsemnata Patrașc Genoveva – Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

 Având in vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. EMOL 46 din 20.07.2021 privind  primirea UAT Berești Bistrița în calitate de 
membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a 
Statutului acesteia ; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/ 226  din  20.07.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator 
,prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  primirii UAT Berești Bistrița în calitate de membru 
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 
acesteia ; 
 - prevederile Hotărârii 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 ; 
 - adresa nr. 622 din 15.07.2021 a ADIB Bacău , înregistrată sub nr. 2021 din 15.07.2021 ; 
 - adresa nr. 2372 din 07.06.2021 a UAT Berești Bistrița , adresată ADIB Bacău ; 

- prevederile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;  
  - dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. e) și ale alin. (9) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare 
 

În urma analizei proiectului de hotărâre, se constată necesitatea şi oportunitatea aprobarii primirii 
UAT Berești Bistrița în calitate de membru la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și 
modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia. 

 Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea serviciului și îmbunătățirea 
condițiilor de viata ale locuitorilor din toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău, membre ale 
Asociației care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură conformarea cu cerinţele legislaţiei 
naţionale și europene în scopul accesării de fonduri de la UE pentru atingerea obiectivelor propuse, în 
completarea resurselor financiare alocate la nivel local sau național.   

 
 Proiectul de hotărâre sus- menționat îndeplinește condițiile de necesitate și oportunitate, respectă 
procedurile legale  , de aceea vă rog să-l aprobați în procedură de urgență , la ședința  ordinara a Consiliului 
Local al comunei Gioseni din data de 21 iulie 2021. 

 
Inspector urbanism , 

 
Patrasc Genoveva 

 
 
 


