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R O M A N I A 

JUDETUL  BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

NR. 173 DIN 10.11.2020 

 

 privind delegarea calității de reprezentant al U.A.T. – COMUNA ONCEȘTI, Județul Bacău 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S.,  

Dlui ZAHARIA NECULAI – viceprimarul Comunei Oncești 

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau;    

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 2919/03.11.2020  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 

– A.D.I.S., privind desemnarea unui reprezentant, în condițiile în care primarul nu are posibilitatea să 

participe personal la ședințele A.G.A. – A.D.I.S.; 

         - Referatul secretarului general al Comunei înregistrat la nr. 254/10.11.2020, prin care se propune 

delegarea calității de reprezentant al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală            

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.S., Dlui Zaharia Neculai – viceprimarul 

Comunei Oncești; 

         - Informarea Dlui Zaharia Neculai – viceprimarul Comunei, înregistrată la nr. 253
1
/10.11.2020, 

privind propunerea de delegare a sa ca reprezentant al U.A.T. – Comuna Oncești în A.G.A. – A.D.I.B.; 

         - prevederile art. 10, alin. (4) și (5) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările si completările ulterioare; 

         - prevederile art. 132 și 157 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

         - prevederile Cap. IV, art. 10, lit. a) – c) din Statutul A.D.I.S.; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și  alin. (5), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale     

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, emite urmatoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 - Se deleagă calitatea de reprezentant al U.A.T. – COMUNA ONCEȘTI, Județul Bacău în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S.,    

Dlui ZAHARIA NECULAI – viceprimarul Comunei Oncești, până la încetarea mandatului de primar, 

conform dispozițiilor legale. 

 

         Art. 2 - Reprezentantul delegat va participa în ședințele A.G.A. – A.D.I.S. convocate de 

președintele A.D.I.S. conform prevederilor statuare ale Asociației și, în condiţiile stabilite prin actul 

constitutiv şi statutul Asociaţiei, va exercita dreptul de vot, în baza mandatului general acordat Asociației, 

în cazul  hotărârilor A.G.A. – A.D.I.S.  

 

         Art. 3 – (1) Este interzisă subdelegarea atribuțiilor reprezentantul delegat. 

 

         (2) În cazul în care reprezentantul delegat nu poate participa la ședința unei adunări generale               

a A.D.I.S. la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit/împuternicit în același scop, de un alt 

reprezentant al unității administrativ-teritoriale, numit prin altă dispoziție emisă în aceleași condiții ca 

prezenta. 
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         Art. 4 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

persoanei nominalizate, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S.., 

precum si Institutiei Prefectului Judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 5  -  Persoana desemnată va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

 

 

 

 

 

                          PRIMAR,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

           PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                    OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

                      
 


