
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI, CUI 33108115, 

STR.HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN, NR.5 , FOCȘANI, JUD.VRANCEA

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 20.11.2020

Privind: aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de Delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul 
Focșani nr.104 703.05.2018 cu privire la realocarea sumei de 78.004,50 lei din 
cadrul Capitolului 5 “Listă cu lucrări adiționale ce pot fi executate în urma 
unor comenziferme ale achizitorului” la care se poate renunța si redistribuirea 
acesteia în cadrul Capitolului 3 “Iluminatfestiv ornamental” (Instalații aflate 
în proprietatea Primăriei), pentru a putea fi montate și demontate.

Adunarea Generală a „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI 
GOLEȘTI” întrunită în ședința din 20.11.2020.

în temeiul dispozițiilor art. 21, alineat 2, litera “h” și art. 23, alineat 1 din Ordonanța 
Guvernului Nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. 2, lit b) din Statutul “ ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A 
LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI” si cu prevederile OUG 26/2013 modificata cu 
OUG 88/2014,

In baza prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
In baza Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.
Luind in considerare adresa înaintata de Electric Light S.R.L. nr. 307 din 12.11.2020 

inregistrata la Asociație la nr. 1393/12.11.2020.
Având in vedere referatul Compartimentului Contabilitate nr. 1394 din 13.11. 2020;
Având in vedere memoriul -justifiativ nr. 1395 din 13.11.2020 al aparatului tehnic al 

Asociației;
Având in vedere procesul - verbal al ședinței din 20.11.2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de Delegare prin 
concesiune al gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani 
nr.104 /03.05.2018 privind realocarea sumei de 78.004,50 lei din cadrul 
Capitolului 5 “Listă cu lucrări adiționale ce pot fi executate în urma unor comenzi 
ferme ale achizitorului” la care se poate renunța si redistribuirea acesteia în cadrul 
Capitolului 3 “Iluminat festiv ornamental” (Instalații aflate în proprietatea 
Primăriei), pentru a putea fi montate și demontate.



Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată fiecărui membru asociat în termen de 5 
zile de la data adoptării acesteia și va fi publicată pe propria pagină de internet, 
conform art. 22 alin.2 din Statutul Asociației.

Focșani, 20.11^*020

ASOCIAȚII:
Comuna Golești, «
Prin reprezentant: '
D-nul Zar Alexandri /̂i

p

\f
Municipiul Focsani, \

Prin reprezentant: 
Cristi Valentin Misaila

Comuna Milcovul,
D-nul Neata Mihai ,

Comuna Urechesti, 
D-nul Bratosin Nistor

Comuna Cirligele, ,
D-nul Moscu Stefan 1

Comuna Vinatori,
D-nul Lupu Ionel

£
Comuna Bolotesti, ,
D-nul Popa Fanica

Comuna Garoafa,)
D-nul Diaconu Laurentiu

Comuna Poiana Cristei^
D-nul Vlad Petrus

Comuna Vulturu,
D-nul Pacuraru^Iicusop^

Comuna Popești, 
D-nul Ciocănel Nicolae

Comuna Cotesti,
D-nul Bolovan Ion Dorel

Comuna Dumbravc^L^ 
D-nul Tilvar Valentin^

Comuna Campineanca,
D-mjil ^xa#5\idorel

Comuna Sihlea,
D-nul Modreanu Radu

Avizat,
Consilier juridic 
Vlase Gabriela



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCSANI SI GOLEȘTI, JUDEȚUL 
VRANCEA
ROMANIA, JUDEȚUL VRANCEA, FOCSANI, STR. HOREA, CLOȘCA SI CRISAN NR.5, CIF 
33108115

Tel.0237/621.338, Fax.0237/622.444

PROCES- VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE

A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU 
SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCSANI SI 

GOLEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA

In conformitate cu Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților Focsani si Golești, jud. Vrancea, 
in ședința adunării generale a asociației din 20.11.2020, ora 09:30, d-nul 
Alexandru Zar, Președinte de Ședința , după verificarea listei de prezenta 
declara ca sunt prezenti membrii cu drept de vot:

- d-nul Cristi Valentin Misaila,
- d-nul Moscu Stefan,
- d-nul Lupu Ionel,
-d-nul Popa Fanica,
-d-nul Neata Mihai
-d-nul Bratosin Nistor
-d-nul Pacuraru Nicusor
-d-nul Bolovan Ion Dorel
- d-nul Ivan Tudorel
- d-nul VI ad Petrus
- d-nul Ciocănel Nicolaie
- d-nul Valentin Tilvar,
- d-nul Modreanu Radu

S-a anexat prezentei, lista de prezenta.
Dl. Alexandru Zar, președintele de ședința constata ca adunarea 

generala este valabil intrunita , conform, art.21 din Statutul asociației.
Secretariatul tehnic al Adunării Generale, potrivit art.20 alin.5 din 

Statutul asociației, va fi asigurat de d-nul PACURARU NICUSOR, care va 
consemna toate discuțiile purtate in cadrul adunării.



Adunarea Generala si-a început lucrările pentru adoptarea hotararillor din 
ordinea de zi :

Punctul 1- Aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de 
Delegare prin concesiune al gestiunii serviciului de iluminat public din 
Municipiul Focșani nr.104 /03.05.2018 privind realocarea sumei de 78.004,50 
lei din cadrul Capitolului 5 “Listă cu lucrări adiționale ce pot fi executate în 
urma unor comenzi ferme ale achizitorului” la care se poate renunța si 
redistribuirea acesteia în cadrul Capitolului 3 “Iluminat festiv ornamental” 
(Instalații aflate în proprietatea Primăriei), pentru a putea fi montate și 
demontate.

D-nul Alexandru Zar, in calitate de Președinte deschide ședința prezentând 
ordinea de zi : Aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de 
Delegare prin concesiune al gestiunii serviciului de iluminat public din 
Municipiul Focșani nr.104 /03.05.2018 privind realocarea sumei de 78.004,50 
lei din cadrul Capitolului 5 “Listă cu lucrări adiționale ce pot fi executate în 
urma unor comenzi ferme ale achizitorului” la care se poate renunța si 
redistribuirea acesteia în cadrul Capitolului 3 “Iluminat festiv ornamental” 
(Instalații aflate în proprietatea Primăriei), pentru a putea fi montate și 
demontate .

Dl președinte in baza referatului si a memoriului justificativ întocmit de 
aparatul tehnic al Asociației face precizarea ca la Cap V au fost cheltuieli mici 
si acest lucru ne -a permis sa putem realoca aceasta suma permitandu-ne o 
continuare a contractului fara probleme.

Dl. Președinte supune la vot acest punct care a fost aprobat in unanimitate 
de voturi, mulțumește celor prezenti pentru participarea la Adunarea Generala a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităților Focsani si Golești, jud. Vrancea si declara inchisa ședința adunării 
generale a asociației.

Drept pentru care s-a inchejat prezentul proces - verbal al adunării 
generale, astazi 20.11.2020, ora. 10:30 la sediul Primăriei Focsani, str. Dimitrie 
Cantemir, nr.Ibis, jud. Vrancea.

Președintei
Mm4Ale^Kdru za$

SElfREfrAR DE SE-DWt A,
D-NUL PACURARU NICUSOR


