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                                                                 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea actelor adiționale  la actul constitutiv şi la statutul Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona BISTRA-BARCĂU 
 
 
 
             Având în vedere:                
             -proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău,inițiat de primarul comunei;    
             -necesitatea şi oportunitatea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv şi la statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona BISTRA-BARCĂU, cu respectarea rezultatului 
alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020; 
             -referatul de aprobare al primarului comunei,înregistrat la nr.2.750 din 8 iunie 2021; 
             -raportul compartimentului de resort cu nr.2.751 din 8 iunie 2021 și avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local; 
             Ținând seama de prevederile: 
              -art. 89-91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
              -art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
              -art.35 alin.(3) și (4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;  
            În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.7 lit.n), art. 139 alin.(3) 
lit.f) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
            Consiliul local al comunei Chișlaz 
 
                                                              H O T Ă R Ă Ș T E:                                                  
 
            Art. 1. Se aprobă actul adițional la actul constitutiv și actul adițional la statutul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art. 2. Președintele Asociației, pentru un mandat de 4 ani, este domnul Vincze Nandor 
Ștefan, domiciliat în Comuna Tauteu, sat Tauteu, nr. 74, județul Bihor, CNP 1650106052871.  



 
               Art. 3. Consiliul Director este alcătuit din următoarele persoane, desemnate pentru un 
mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit: 
Bezi George Dorin,  primarul comunei Chișlaz; 
Iarko-Daniel Segheciu primarul comunei Derna; 
Vincze Nandor Ștefan  primarul comunei Tăuteu. 
 
               Art. 4. Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației în 
Adunarea Generală a Asociaţilor, sunt următoarele persoane:  
                Bezi George Dorin, reprezentant al comunei Chișlaz; 
                Crăciun Gheorghe,reprezentant al comunei Chișlaz; 
                Dioș Emőke,reprezentant al comunei Chișlaz; 
                Iarko-Daniel Segheciu,reprezentant al comunei Derna; 
                Magui Aurel,reprezentant al comunei Derna; 
                Bigas Iosif, reprezentant al comunei Derna; 
                Vincze Nandor Ștefan,reprezentant al comunei Tăuteu; 
                Silaghi Adela,reprezentant al comunei Tăuteu; 
                Drimbo Zoltan,reprezentant al comunei Tăuteu. 
 
             Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Chișlaz, care va semna actul adițional la actul constitutiv și la statutul asociației. 
 
             Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local și se comunică, prin grija 
secretarului general: 
             - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor; 
             - Primarului comunei Chișlaz și reprezentanților desemnați ;  
             - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău. 
  
 
 
 
   
        Președinte de ședință, 
           Marinel Ioan Chiș 
                                                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                                                 Secretar general, 
                                                                                                                     Ioan Tiriteu     
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