
                      ROMANIA  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
 

 
HOTARAREA 

privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara 
„pentru servicii publice”  

 
 
 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
Intrunit in sedinta ordinara la data de 30.01.2008 , in prezenta a 11 consilieri 

 
                                         Avand in vedere: 
       -  Raportul nr. 79/16.01.2008 intocmit  de doamna Singiorzan Catalina- contabil prin care se 
motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari privind constituirea Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara „pentru servicii publice”; 
       -  Expunerea de motive a Primarului comunei Parva  nr. 80/16.01.2008 a domnului Primar 
Gheorghe Stelian privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „pentru servicii 
publice”; 
       -  Raportul/avizul 220 din 29.01.2008 al Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget-Finante, 
Administrarea Domeniului Public si Privat; Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Servicii Publice si 
Comert, Invatamant, Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, Turism…; Administratie Publica 
Locala, Juridica si de Disciplina, Agricultura-Silvicultura, Cadastru, Amenajarea Teritoriului; 
       -  Anuntul nr. 81/16.01.2008, procesul verbal de afisare a acestuia nr. 82/16.01.2008 si procesul 
verbal nr.221 din 30.01.2008 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri; 

 -   Prevederile Legii nr. 51/2006, a seviciilor comunitare de utilitati  publice; 
       -  Prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al   localitatilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 -   Prevederile art.6,din Legea nr. 52/2002, privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
             In temeiul art. 11, art.36 al.2 lit.„e” si al.7 lit. „c”, art.45, alin.2 lit.„f” si art.115 al.1 
lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

  Art.1. – Se aproba  asocierea comunei Parva, prin Consiliul Local Parva , cu orasul Nasaud si 
unele comune din judetul Bistrita-Nasaud in cadrul „Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru 
servicii publice” persoana juridica de drept roman, infiintata conform art.11 si urmatoarele, din 
Legea nr.215/2001, republicata, a administratiei publice locale. 
        Art.2. – Se aproba Actul Constitutiv al „Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii 
publice” in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare si Statutul „Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara pentru servicii publice” in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare din care 
face parte integranta. 
         Art.3. –„Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru servicii publice” va avea sediul in 
Romania oras Nasaud, str. George Cosbuc nr. 40, judetul Bistrita-Nasaud si un patrimoniu initial de 
1.100.000 lei.  
         Art.4. -Se aproba participarea Consiliului Local Parva la patrimonial initial al asociatiei cu o 
contributie in numerar in valoare de 63250 lei. 
         Art.5. – Se imputerniceste Dl. Gheorghe Stelian primar al comunei Parva, cetatean roman, 
nascut la data de  09.09.1948, domiciliat in Parva, posesor al CI seria XB nr. 099547 eliberata de 
Politia oras Nasaud la data de 29.10.2003, sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local 
Parva, Actul  
Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „pentru serviciile de salubrizare”, 
anexate la prezenta hotarare.       
        Art.6.  – Se imputerniceste Dl Muresan Dumitru,  primar al orasului Nasaud, cetatean roman, 
nascut la data de 15.11.1957 in localitatea Rebrisoara, domiciliat in Nasaud, str. Miron Cristea, bloc 
5ABC, sc.C, ap.10, posesor al CI seria XB, nr.000501, eliberata de Politia oras Nasaud la data de  



 
10.12.1999, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea „Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara pentru servicii publice” la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa 
grefa Judecatoriei Nasaud. 
         Art.7. - Prezenta hotarare a fort adoptata cu votul a 11 consilieri “pentru” din totalul de 11 in 
functie. 
         Art.8. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
comunei Parva domnul Gheorghe Stelian; 
         Art.9. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei si se 
transmite prin intermediul compartimentului secretariat-relatii publice, catre: 

- Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 
- S.C. „Gospodarie Comunala si Locativa” S.A Nasaud; 
- Compartimentul financiar-contabil; 
- Compartimentul relatii cu publicul si informatii publice 
- Primarului comunei Parva 
- Viceprimarului comunei Parva 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
             RUS IOAN                                                           CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                     SECRETAR 

                                                                                                             CALUS IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 1 
Din 30.01.2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ANEXA NR.1 
La Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.1 din 30.01.2008.  
 
 
                                           
                                           ACT CONSTITUTIV 
     AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
                                “pentru servicii publice” 
 
 

I. ASOCIATII : 
 
 
1. Orasul Nasaud , prin Consiliul Local al orasului Nasaud , reprezentat de 

Dl. Muresan Dumitru , in calitate de Primar , legal imputernicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local nr……… 

2. Comuna Feldru,prin Consiliul Local al comunei Feldru,reprezntata de 
domnul Singeorzan Stefan in calitate de Primar,legal imputernicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local nr…………………… 

 
3. Comuna Nimigea ,prin Consiliul Local al comunei Nimigea reprezentat de 

Dl.Turcu Grigore Ioan , in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest 
scop prin Hotararea Consiliului Local nr……. 

 
4. Comuna Rebrisoara, prin Consiliul Local al comunei 

Rebrisoara,reprezentat de Dl.Bodiu Nicolae , in calitate de Primar  legal 
imputernicit  in acest scop prin Hotararea  Consiliului Local nr………….. 
 

  5.Comuna Zagra ,prin Consiliul  Local al comunei Zagra          
      reprezentat de Dl. Codau Grigore  in calitate de Primar,legal             

imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr…. 
 

6.Comuna Ilva Mica , prin Consiliul Local al comunei Ilva Mica reprezentat 
de Dl.Horea Aurel ,in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local nr…. 

 
     7.Comuna Rebra , prin Consiliul Local al comunei      
Rebra , reprezentat de dl. Danci Stefan   in calitate de Primar             legal 
imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr………. 

 
    8.Comuna Salva ,prin Consiliul Local al comunei Salva , 

reprezentat de Dl.Onul Gheorghe  in calitate de Primar ,legal imputernicit 
in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr…. 
 
9.Comuna Parva ,prin Consiliul Local al comunei Parva  reprezentat de 
Dl.Gheorghe Stelian in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop 
prin Hotararea Consiliului Local nr………. 
 

    10.Comuna Cosbuc,prin Consiliul Local al comunei Cosbuc , 
    reprezentat de Dl.Niculae Anghel in calitate de Primar ,legal  
    imputernicit  in acest scop  prin Hotararea Consiliului Local nr…  



 
   11. Comuna Runcu Salvei , prin Consiliul Local al comunei Runcu Salvei 
,reprezentat de DlPavelea Anchidim ,in calitate de Primar,legal imputernicit in 
acest scop  prin Hotararea Consiliului Local nr……. 
    

                 s-au asociat si au infiintat Asociatia de dezvoltare “pentru servicii publice” 
in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale 
nr.215/2001republicata , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 
, ale Legii  serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 si ale Ordonantei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii . 
 

II. DENUMIREA  
 Denumirea asociatiei  este “ A.D.I.S.”(denumita in continuare “Asociatia”) 
conform dovezii nr……..din……..,eliberata de Ministerul Justitiei privind 
disponibilitatea denumirii Asociatiei . 
 
III. SEDIUL 
 Sediul Asociatiei este in  Romania , oras Nasaud ,str.George Cosbuc  nr.40 , 
judetul Bistrita-Nasaud 
 
IV. DURATA 
 Asociatia se constituie pe o durata nedeterminata incepand cu data insrierii in 
Registrul  asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Nasaud 
V. VOINTA DE ASOCIERE /SCOPUL ASOCIATIEI 
 Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociatii isi exprima vointa de a se 
asocia in cadrul Asociatiei  de dezvoltare intercomunitara”pentru servicii 
publice”propunandu-si ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare  
a serviciilor de salubrizare  pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul 
serviciilor publice si furnizarea in comun a Serviciilor sub autoritatea fiecarei 
Autoritati Locale , forma de gestiune fiind gestiunea indirecta , prin delegarea 
unei parti din sarcinile si responsabilitatile legate de servicii printr-un Contract 
de delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung , catre un operator comun 
unic care sa fie o societate comerciala infiintata de parti in acest scop sau 
desemnata de parti conform legislatiei in vigoare (“Operatorul”).   
  
VI. PATRIMONIUL INITIAL 
 Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.100.000 lei , costituit din contributia 
in numerar a asociatilor , dupa cum urmeaza : 
 Consiliul Local Nasaud                          297.000 lei 
 Consiliul Local al comunei Nimigea      145.200 lei 
 Consiliul Local al comunei Rebrisoara   132.000 lei 
 Consiliul Local al comunei Zagra           101.200  lei 
 Consiliul   local al comunei Ilva Mica      93.500  lei 
 Consiliul Local al comunei Rebra             82.500  lei 
 Consiliul Local al comunei  Salva             79.200  lei 
 Consiliul Local al comunei Parva               75.900 lei 
 Consiliul Local al comunei  Cosbuc          53.900  lei 
 Consiliul Local al comunei Runcu Salvei  39.600 lei 
Sursele de venit al Asociatiei sunt urmatoarele : 

a. Cotizatiile membrilor sai si alte contributii de la bugetele Autoritatilor 
Locale . 



b. Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale . 
c. Donatii , sponsorizari sau legate . 
d. Orice alte surse legale de venituri . 
 

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE , 
ADMINISTRARE SI CONTROL. 
 

             Conducerea  Asociatiei 
 
    Adunarea Generala  este organul de conducere a Asociatiei , format din 
toti reprezentantii desemnati de Autoritatile Locale . 
     Sunt numiti in calitate de membrii ai primei Adunari Generale : 

- Dl. Muresan Dumitru , numit de Consiliul Local al orasului 
Nasaud . 

- Dl. Turcu Grigore Ioan , numit de Consiliul Local al comunei 
Nimigea; 

- Dl. Bodiu Nicolae , numit de Consiliul Local al comunei 
Rebrisoara; 

- Dl.Codau Grigore  , numit de Consiliul Local al comunei Zagra; 
- Dl. Horea Aurel , numit de Consiliul Local al comunei Ilva Mica ; 
- Dl. Danci Stefan , numit de Consiliul Local al comunei Rebra ; 
- Dl. Onul Gheorghe , numit de Consiliul Local al comunei Salva;. 
- Dl.Gheorghe Stelian , numit de Consiliul Local al comunei Parva; 
- Dl. Niculae Anghel , numit de Consiliul Local al comunei Cosbuc 

; 
- Dl.Pavelea Anchidim, numit de Consiliul Local al     

Comunei Runcu Salvei .  
                     Adunarea Generala isi alege dintre  membrii sai pe  Presedintele 
Asociatiei care are atributiile prevazute in Statutul Asociatiei  si care reprezinta 
Asociatia in raporturile cu tertii , cu exceptia situatiilor in care se prevede expres 
altfel. 
 
                  Administrarea Asociatiei . 
 
             Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei format din 
Presedintele Asociatiei si inca 2 membrii numiti de Adunarea Generala pe o perioada 
de 4 ani . Componenta Consiliului Director va asigura  cat mai bine reprezentativitatea 
in cadrul acestui organ a tuturor membrilor  Asociatiei , utilizand principiul 
reprezentarii prin rotatie . Presedintele Asocieatiei este si Presedinte al Consiliului 
Director . 
                Sunt numiti in calitate de membrii ai primului Consiliu Director : 

- Dl.Muresan Dumitru 
- Dl.Turcu Grigore Ioan 
- Dl. Bodiu  Nicolae 

 
                   Controlul Financiar al Asociatiei  
 
          Controlul Financiar  intern al Asociatiei  este asigurat de un cenzor numit de 
Adunarea Generala pentru o perioada de un an  cu posibilitatea prelungirii . 



          Primul cenzor al asociatiei este Dl. Bujor Dorel cetatean roman nascut la data de  
30.05.1956, domiciliat in oras Nasaud , str.Miron Cristea , bloc 1B , sc.B, ap.4 ,titular 
al CI seria XB nr.006485. 
 

VIII. Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice 
se imputerniceste Dl.Muresan Dumitru cetatean   roman ,domiciliat in 
oras Nasaud , str.Miron Cristea , bloc 5ABC , sc.C , ap.10 posesor al CI 
seria  XB nr.000501,eliberat de Politia oras Nasaud, la data de  
10.12.1999 sau orice  persoana pe care mandatarul  si-o va substitui. 

 
     Prezentul Act Constitutiv   a fost redactat in _______exemplare originale , 
azi  data autentificarii. 
 
  ASOCIATII  
Orasul Nasaud  
   prin Muresan Dumitru  
   [ semnatura ] 
 
 
Comuna Nimigea 
    prin Turcu Grigore Ioan 
    [semnatura] 
 
Comuna Rebrisoara 
     prin Bodiu Nicolae 
      [semnatura] 
 
Comuna Zagra 
     prin  Codau Grigore 
       [semnatura] 
 
Comuna Ilva Mica 
      prin Horea Aurel 
       [semnatura] 
 
Comuna Rebra 
      prin Danci Stefan 
        [semnatura] 
 
Comuna Salva 
       prin  Onul Gheorghe 
      [semnatura] 
Comuna Parva 
Prin Dl.Gheorghe Stelian 
   [semnatura] 
Comuna Cosbuc 
      prin  Niculae Anghel 
      [semnatura]  
Comuna Runcu Salvei  
      prin Pavelea Anchidim  
       [semnatura] 



 
      ANEXA NR.2 
      La Hotararea Consiliului local Parva nr.1 din 30.01.2008. 
 
STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
                                   “PENTRU SERVICII PUBLICE” 
 
ASOCIATII 
 
1. Orasul Nasaud , prin Consiliul Local al orasului Nasaud , reprezentata de 

Dl.Muresan Dumitru in calitate de Primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local nr………. 

 
2. Comuna Feldru,prin Consiliul Local al comunei Feldru,reprezntata de domnul 

Singeorzan Stefan in calitate de Primar,legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local nr…………………… 

 
3. Comuna Nimigea ,prin Consiliul Local al comunei Nimigea , reprezentata de 

Dl.Turcu Grigore Ioan  in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local nr………… 

 
4. Comuna Rebrisoara , prin Consiliul Local al comunei Rebrisoara,reprezentata 

de Dl.Bodiu Nicolae  in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local nr……. 

 
5. Comuna Zagra ,prin Cosiliul Local al comunei Zagra reprezentata de 

Dl.Codau Grigore in calitate de Primar , legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local nr………. 

 
6. Comuna Ilva Mica,prin Consiliul Local al comunei Ilva Mica ,reprezentata de 

Dl.Horea Aurel in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local nr……. 

 
7. Comuna Rebra ,prin Consiliul Local al comunei Rebra reprezentata de Dl. 

Danci Stefan in calitate  de Primar , legal imputernicit in acest scop de Hotararea 
Consiliului Local nr…… 

 
8.   8.  Comuna Salva,prin Consiliul Local al comunei Salva ,reprezentata de              
          Dl.Onul Gheorghe  in calitate de Primar , legal imputernicit in acest      

scop de Hotarerea Consiliului Local nr…… 
 
    9.Comuna Parva  , prin Consiliul Local al comunei Parva ,reprezentata de 

Dl.Gheorghe Stelian , in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop prin 
Hotararea Consiliului Local nr………. 

  10.Comuna  Cosbuc ,prin Consiliul Local al comunei Cosbuc      
reprezentata de Dl.Niculae Anghel , in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest 
scop de Hotararea Consiliui Local nr…….. 

 
11. Comuna Runcu Salvei ,prin Consiliul local  al comei Runcu Salvei , reprezentata 

de Dl.Pavelea Anchidim in calitate de Primar ,legal imputernicit in acest scop de 
Hotararea Consiliului Local nr……… 



 
 Denumite colectiv “ partile” si individual “Partea” . 
 
   Avand in vedere ca : 
 
• Din studiile efectuate la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale  rezulta 

ca pentru buna functionare a serviciilor si pentru ca serviciile sa indeplineasca conditiile 
de functionare prevazute de legislatia in vigoare  si de angajamentele asumate de 
Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana sunt necesare investitii financiare 
importante in sistemul public de salubrizare a localitatilor , care depasesc in mod 
considerabil capacitatile financiare ale acestora . 
• Procesul de regionalizare reprezinta un element esential in vederea atingerii 

obiectivelor de investitii . 
 
   Ne exprimam dorinta de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu prevederile 

Legii  administratiei publice locale nr.215/2001 republicata , ale Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr.51/2006 , ale Legii serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr.101/2006  si ale Ordonantei Guvernului  nr.26/2000 cu privire la asociatii 
si fundatii in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitare “pentru servicii publice –
A.D.I.“( denumita in cele ce urmeaza “Asociatia”), in scopul de a realiza in comun  
proiecte de dezvoltare aferente  serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul 
serviciilor publice si de a furniza serviciile in comun prin intermediul unui operator unic 
.                                    

 
    CAPITOL I. DENUMIREA ,SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI 
 
  Art.1. Denumirea Asociatiei este “A.D.I.S. ” conform dovezii 

nr……..din………..eliberata de  Ministerul Justitiei , privind disponibilitatea denumirii  
Asociatiei . 

   Art.2. Sediul Asocietiei este in Romania , oras Nasaud , strada George Cosbuc , 
nr.40 , judetul Bistrita-Nasaud. 

    Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice alt loc in baza unei Hotarari a Adunarii 
Generale a Asociatiei . 

   Art.3.Asociatia  este constituita pe o durata nedeterminata , incepand cu data 
inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor . 

 
 
    CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI 
 
   Art.4.Asociatia are ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare aferente 

serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul serviciilor publice si furnizarea in 
comun a serviciilor , forma de gestiune fiind gestiunea delegata , ce se va realize in baza 
unui Contract de Delegare a gestiunii si serviciilor pe termen lung , catre un operator 
unic (operatorul) conform legislatiei in vigoare . 

   Partile declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este legat de 
interesul general al locuitorilor din orasul Nasaud si comunele care au aderat la 
Asociatie , pentru imbunatatirea calitatii  serviciilor , de crestere a capacitatii de atragere 
a fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea investitiilor necesare privind 
serviciile , precum si de crearea unui operator profesionist care sa implementeze 
programul de investitii aprobat de catre parti , care sa functioneze  pe principii de 



eficienta si sa asigure servicii de calitate in conditiile unor tarife acceptabile pentru 
populatie . 

   Art.5. Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele : 
a) Sa incheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor  cu Operatorul,  

prevazut la art.18 alin.2 lit.a din prezentul Statut , in numele si pe seama unitatilor 
administrativ teritoriale  membrilor care vor constitui impreuna Autoritatea Delegata . 

b) Sa exercite drepturile specifice de control si informare privind operatorul 
conform prezentului Statut si Actului Constitutiv al Operatorului . 

c) Sa pregateasca si sa promoveze strategia de dezvoltare a Serviciilor . 
d) Sa constituie interfata pentru discutii si  sa fie un partener activ pentru 

autoritatile locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciilor , 
in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes intercomunitar. 

e) Sa vegheze la  punerea in aplicare a proiectelor de investitii incredintate 
operatorului in temeiul Contractului de Delegare . 

f) Sa elaboreze Caietele de sarcini (masterplanul) si Regulamentul  consolidat si 
armonizat al serviciilor pentru intreaga arie a delegarii precum si regulamentul de  
organizare si functionare a Operatorului . 

g) Sa monitorizeze respectarea obligatiilor asumate de Operator prin Contractul de 
Delegare , indeosebi in ceea ce priveste  realizarea indicatorilor de performanta 
,executarea lucrarilor incredintate Operatorului  si calitatea Serviciilor furnizate 
utilizatorilor . 

h) Sa identifice si sa propuna orice actiune vizand realizarea obiectivelor 
Autoritatilor Locale in legatura cu Serviciile . 
• Pastrarea terifelor la un nivel care sa respecte limitele de suportabilitate  ale 

populatiei  si principiul poluatorul plateste , in conformitate cu art.18 alin.2 lit.(d) din 
prezentul Statut . 
• Cresterea progresiva a nivelului de acoperire a serviciilor . 
• Buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciilor si gestiunea 

administrativa si comerciala eficienta a acestora . 
• Mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a acestora . 
• Mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si 

lucrarilor legate de servicii . 
• Buna gestiune a resurselor umane . 
i.  Sa fie un pol al competentelor administrativ, financiare si economice in beneficiul 

Autoritatilor Locale si al serviciilor . 
j. Sa acorde ajutor Autoritatilor Locale si Operatorului in vederea      

obtinerii resurselor  financiare necesare implementarii Programul de Dezvoltare a 
Serviciilor si ,daca este cazul , sa obtina fonduri care vor fi puse la dispozitia 
Operatorului .        

 
   CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIATIEI 
 
Art.6.-(1). Patrimoniul Asociatiei este compus din patrimonial initial , pe de o parte , 

si din patrimoniul pe care Partile il vor da in administrare pentru exercitarea 
competentelor legate de gestiunea Serviciilor , pe de alta parte in conditiile impuse de 
lege . 

     (2) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.100.000 lei  constituit din contributia 
in numerar a asociatilor , dupa cum urmeaza : 

Consiliul Local Nasaud                                297.000 lei ;         
Consiliul Local al comunei Nimigea            145.200 lei 



Consiliul Local al comunei Rebrisoara         132.000 lei 
Consiliul Local al comunei  Zagra                 101.200 lei 
Consiliul Local al comunei Ilva Mica              93.500 lei 
Consiliul Local al comunei Rebra                    82.500 lei 
Consiliul Local al comunei Salva                     79.200 lei 
Consiliul Local al comunei Parva                     75.900 lei 
Consiliul Local al comunei Cosbuc                  53.900 lei 
Consiliul Local al comunei Runcu Salvei        39.600 lei 
   (3) In  conditiile prevazute de lege , bunurile date  in administrare de catre Parti 

pentru exercitarea competentei legate de gestiunea Serviciilor vor fi inregistrate contabil 
ca  mijloace fixe  in partea de activ a bilantului Asociatiei si respectiv fie ca drepturi ale 
Partilor  in partea de pasiv a bilantului Asociatiei , fie daca bunurile sunt finantate de 
catre terti , in pasiv la finantari de catre terti . 

Art.7.- Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele : 
a) Cotizatiile membrilor sai  si alte contributii de la  bugetele Autoritatilor 

Locale  
b) Dobanzile rezultate din  plasarea sumelor disponibile , in conditii legale . 
c) Donatii , sponsorizari sau legate . 
d) Orice alte surse legale de venituri . 
Art.8.-Asociatia nu  va desfasura activitati economice directe . 
Art.9.-Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli .Situatiile financiare se 

intocmesc in conformitate cu legislatia in vigoare . 
 
 
CAPITOLUL IV.  ASOCIATII 
 
Art.10.-   Asociatii au urmatoarele drepturi : 
a) Sa aleaga  si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei 
b) Sa participe la luarea hotararilor care privesc activitatea Asociatiei . 
c) Sa primeasca la cerere toate informatiile disponibile care privesc activitatea 

Asociatiei. 
 Art.11.-Asociatii au urmatoarele obligatii : 
a) Sa respecte Statutul ,Actul constitutiv si hotararile organelor de conducere 

ale Asociatiei.. 
b)  Sa promoveze si sa participe activ la actiunile desfasurate de asociatie . 
c) Sa desemneze un membru in Adunarea Generala a Asociatiei. 
Art.12.-(1) .Calitatea de asociat inceteaza  in cazul  retragerii din Asociatie 

.Retragerea din Asociatie  nu poate avea loc  numai in situatia in care  Asociatul  
respectiv renunta unilateral  la contractul de delegare (rascumparare). 

               (2)  Daca  oricare dintre Asociati doreste sa se  retraga din Asociatie , aceasta 
Parte va notifica  Presedintelui  Asociatiei si celorlalti Asociati intentia sa .                           

                (3)  Adunarea Generala a Asociatilor va analiza consecintele          
             retragerii planificate si va propune partilor modificarile care sa fie  
             operate la Actul Constitutiv al Operatorului si /sau la Contractul de  
              Delegare  (in special in ceea ce priveste Lista de investitii si Planul  
              de  finantare al sau), conform prevederilor Contractului de Delegare. 
                 (4) Presedintele Asociatiei va convoca Adunarea Generala  
             in cel mult 30 de zile de la data retragerii unuia dintre Asociati , 
                pentru a modifica corespunzator prezentul Statut si Actul constitutiv      

al Asociatiei . 
                  (5) Orice membru care se retrage din Asociatie este obligat sa  plateasca :    



a)      Sumele corespunzatoare rambursarii de catre Operator a imprumuturilor 
contractate pentru finantarea dezvoltarii(modernizare,reabilitare,bunuri noi) serviciilor 
respectivului  membru de care a beneficiat in perioada in care a fost membru al 
Asociatiei  plus cheltuielile aferente acestor imprumuturi . 

b) Sumele corespunzatoare investitiilor de care a beneficiat in perioada in 
care a fost membru al Asociatiei altele decat cele prevazute la litera a. 

c)  Sumele corespunzatoare  rascumpararii Contractului de Delegare 
prevazuta de acesta. 

Art.13.- Asociatia poate accepta noi membrii cu consimtamantul tuturor Asociatilor 
exprimat prin hotarare a Consiliului Local , si cu incheierea unui act aditional la 
prezentul Statut , prin care noii membri sunt mentionati in preambulul Statutului . orice 
unitate administrativ teritoriala care devine membru al Asociatiei accepta in totalitate 
prevederile prezentului Statut si deleaga gestiunea Serviciilor operatorului prin act 
aditional la Contractul de Delegare semnat de Asociatie in numele si pe seama unitatii 
administrativ teritoriale respective . 

 
 
 
CAPITOLUL V.  ORGANELE ASOCIATIEI  
 
Art.14.(1) Adunarea Generala  este organul de conducere al Asociatiei format din 

toti reprezentantii desemnati de Autoritatile Locale . 
            (2) Fiecare Autoritate Locala va desemna un reprezentant ca membru in 

Adunarea Generala a Asociatiei .Mandatul reprezentantilor este valabil de la data 
numirii acestora  pana la data revocarii sau/inlocuirii prin hotararea Autoritatii Locale  
competente. 

            (3)  Fiecare Autoritate Locala va depune toate diligentele pentru a-si asigura 
reprezentarea permanenta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei . 

            (4) Hotararile de numire/revocare /inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise, 
in copie partilor si Adunarii Generale in termen de 30 zile  calendaristice de la data 
emiterii lor.  

Art.15.- Sunt numiti in calitate de membri ai primei Adunari Generale : 
- Dl. Muresan Dumitru  numit de Consiliul Local al orasului Nasaud . 
- Dl. Turcu Grigore Ioan numit de Consiliul Local al comunei Nimigea 
- Dl. Bodiu Nicolae numit de consiliul Local al comunei Rebrisoara. 
- Dl. Codau Grigore  numit de Consiliul local al comunei Zagra. 
- Dl.  Horea Aurel numit de Consiliul Local al comuneiIlva Mica 
- Dl.  Danci Stefan numit de Consiliul Local al comunei Rebra . 
- Dl. Onul Gheorghe  numit de Consiliul Local al comunei Salva . 
- Dl.Gheorghe Stelian numit de Consiliul Local al comunei Parva. 
- Dl.Niculae Anghel numit de Consiliul Local al comunei Cosbuc . 
- Dl. Pavelea Anchidim numit de Consiliul Local al comunei Runcu 

Salvei. 
Art.16.-Adunarea Generala alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei , care are 

atributiile prevazute in prezentul Statut si care reprezinta Asociatia in raporturile cu 
tertii , cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel. 

Art.17.-(1). Adunarea Generala indeplineste atributiile care ii revin Adunarii Generale 
conform art.21 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr.26/2001 cu privire la asociatii si 
fundatii , precum si atributiile speciale prevazute in prezentul Statut in exercitarea 
competentelor  privind Serviciile Delegate incredintate de catre Autoritatile Locale 



membre, si drepturile speciale acordate de Actul Constitutiv al operatorului prevazute la 
art.18 alin.2 lit.(a) din prezentul Statut . 

             (2) Principalele atributii ale Adunarii Generale a  Asociatiei sunt : 
      a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei. 
      b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada 

anterioara , situatiile financiare ale Asociatiei pentru exercitiul incheiat si proiectul 
bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru urmatorul exercitiu financiar . 

       c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director . 
       d) alegerea si revocarea cenzorului sau dupa caz a membrilor comisiei de cenzori. 
        e) infiintarea de filiale . 
        f) aprobarea organigramei si politicii de personal al Asociatiei , precum si 

aprobarea constituirii , atributiilor,functionarii si organizarii aparatului tehnic al 
Asociatiei . 

         g) aprobarea contractelor a caror valoare depaseste  echivalentul in lei al sumei 
de 75.000 Euro. 

          h) modificarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei . 
      i) dizolvarea  si  lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor 

ramase dupa lichidare. 
      j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie si a retragerii unor membrii din 

Asociatie . 
     j) orice alte atributii prevazute in lege sau in  Statut . 
(3) Prin prezentul Statut ,Autoritatile Locale membre incredinteaza Asociatiei dreptul 

ca prin Adunarea Generala sa exercite in numele si pe seama lor  urmatoarele atributii 
legate de Servicii : 

      a) aprobarea strategiilor privind imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor , a 
programelor de reabilitare , extindere si modernizare a sistemului public de salubrizare 
existent , a programelor de infiintare  a unor noi sisteme , precum si a programelor de 
protectie a mediului , prezentate de Consiliul Director al Asociatiei. 

      b) asigurarea gestionarii si administrarii serviciilor de catre Operator pe criterii de 
eficienta economica si manageriala avand ca obiect atingerea si respectarea indicatorilor 
de performanta a serviciilor stabiliti prin Contractul de delegare a gestiunii. 

       c) consultarea utilizatorilor  in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a 
modalitatilor de organizare si functionare a Serviciilor . 

        d) medierea conflictelor  dintre utilizator si Operator, la cererea uneia dintre parti. 
        e) monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si 

responsabilitatilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare cu privire la : 
• Modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale 

asumate de Operator in special respectarea indicatorilor de performanta , incluziv in 
relatia cu utilizatorii. 
• Modul de administare , exploatare , conservare si mentinere in 

functiune , dezvoltare sau modernizare a sistemului public de salubrizare mai ales 
exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemului public de salubrizare sau a 
altor bunuri apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor administrativ 
teritoriale afectate Serviciilor . 
• Asigurarea protectiei mediului si a domeniului public . 
• Asigurarea protectiei utilizatorului . 
f)solicitarea de informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciilor furnizate/prestate  

si cu privire la modul de intretinere , exploatare si administrare a bunurilor din 
proprietatea publica sau privata a unitatilor administrative- teritoriale , incredintate 
pentru realizarea serviciilor . 



    g) invitarea Operatorului pentru audieri in vederea concilierii diferendelor aparute 
in relatia cu utilizatorii serviciilor . 

     h) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii Arii a Delegarii 
prevazute in Contractul de Delegare . 

      i) monitorizarea respectarii angajamentelor asumate fata de Operator prin clauzele 
contractuale stabilite prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor si aplicarea 
masurilor corective prevazute de Contractul de Delegare in situatia in care Operatorul 
nu respecta nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu 
asigura continuitatea serviciilor . 

       j) aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului consolidat si armonizat al 
Serviciilor  pentru intreaga Arie a Delegarii, prezentate de Consiliul Director. 

      k) pastrarea in conditiile legii a confidentialitatii datelor si informatiilor economico 
-financiare privind activitatea Operatorului altele decat cele de interes public. 

(4) Adunarea Generala a Asociatiei  adopta de asemenea orice hotarari in exercitarea 
drepturilor speciale acordate Asociatiei  prin Actul Constitutiv al Operatorului  infiintat 
conform  art.18 alin.2 lit.a din prezentul Statut . 

 
Art.18.- (1)  In temeiul art.17 alin.3 din prezentul Statut , Adunarea Generala 

delibereaza asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei avand in vedere interesul 
sau comun, in special : 

- Operatorul  
- Contractul de delegare 
- Masterplan-ul pentru servicii (Caietul de sarcivi si lista de investitii) 
- Politica de tarife  
(2) In legatura cu acestea , partile declara ca : 
a) Operatorul  
1.Operatorul va fi o societate comerciala infiintata intr-una dintre formele prevazute de 

legislatia privind  societatile comerciale , avand ca actionari toate sau o parte dintre 
unitatile administrative- teritoriale membre ale Asociatiei . 

2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate  furnizarea de servicii  de 
salubrizare pentru Autoritatile Locale semnatare ale prezentului Statut . 

3. Asociatia va fi consultata cu privire la propunerile de modificare a actului 
constitutiv al Operatorului inainte de aprobarea acestora , Autoritatile Locale vor 
respecta avizul Asociatiei . 

4. Asociatia va exercita drepturi speciale de control si informare care-i sunt acordate 
prin Actul Constitutiv al Operatorului . 

b) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor  
1. Partile incredinteaza Asociatiei,  prin prezentul Statut, exercitiul 

competentelor lor privind Serviciile prevazute la art.17 alin. 3 . 
2. Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asociatie , 

in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre care vor avea 
impreuna calitatea de Autoritate Deleganta , si pe de alta parte de Operator . 

3. Prin contractul de delegare , Asociatia , in numele si pe seama 
Autoritatii Locale membre va conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza 
serviciile ,ca servicii publice , in  cadrul ariei geografice a teritoriului unitatilor 
administrativ teritoriale  membre.Operatorul va fi responsabil de implementarea 
programelor de investitii convenite de parti , va intretine , moderniza, reabilita  si va 
gestiona serviciile pe riscul si raspunderea sa , conform dispozitiilor Contractului de 
Delegare . 

4. Adunarea Generala a Asociatiei va monitoriza indeplinirea de 
catre operator a obligatiilor ce-i  incumba in temeiul Contractului de Delegare . 



5. Asociatia, in temeiul dreptului de exercitare a competentelor  
membrilor sai legate de Servicii care ii sunt conferite prin prezentul Statut , va exercita 
in numele si pe seama Autoritatilor Locale   membre,drepturile si obligatiile 
contractuale  care le revin acestora  in calitate de Atutoritate Delegata . 

c)Masterplan-ul  pentru Servicii (caietul de sarcini si lista de investitii) 
       
1.Masterplan-ul  va fi elaborat si actualizat periodic , tinand seama de nevoile 

specifice a fiecarei parti . 
2. Sursele de finantare a investitiilor pot fi  fonduri nerambursabile acordate de 

Uniunea Europeana sau institutii financiare , prin programe financiare aprobate de 
Bugetul de stat prevazute in cadrul bugetului  M.I.R.A, fonduri de la bugetele locale ale 
Autoritatilor Locale , fondurile proprii sau atrase ale Operatorului . 

3. Lista de Investitii si Planul de Finantare a Investitiilor , cuprinse in Masterplan , vor 
fi discutate in sedintele Adunarii Generale a Asociatiei si aprobate de fiecare dintre 
Autoritatile Locale .Acestea vor face parte integranta din Contractul de Delegare . 

4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investitii vor fi supuse avizului 
consultativ al Asociatiei inainte de a fi aprobate de Autoritatile Locale membre vizate de 
respectiva  Lista de Investitii . 

d)Politica tarifara  
 
1. Fiecare Autoritate Locala va aproba tarifele care vor fi aplicate 

de Operator in aria geografica corespunzatoare competentei teritoriale a acesteia , 
conform politicii tarifare stabilite de Asociatie si dupa consultari prealabile in cadrul 
Asociatiei .Tarifele vor fi stabilite , ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare . 

2. De indata ce Partile vor hotari  trecerea la un sistem de tarif  
unic pentru intreaga arie a delegarii de gestiune Asociatia va avea obligatia  de a aproba 
stabilirea , ajustarea si modificarea acestui tarif unic  in numele si pe  seama   unitatilor  
administrativ teritoriale membre. 

              Art.19.- Membrii  Adunarii Generale sunt raspunzatori pentru activitatea lor  
in conformitate cu legislatia in vigoare . 

Art.20. (1) Adunarea  Generala va fi convocata cel putin o data la trei luni  sau ori de 
cate ori este necesar , de catre Presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin 3 
membri. 

(2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare , fax sau e-mail cu cel putin 3 zile 
calendaristice  inainte  de data sedintei si va cuprinde data , ora , locul si ordinea de zi a 
sedintei . 

(3) Participantii la sedintele Adunarii Generale vor fi reprezentantii numiti de 
Autoritatile Locale . 

(4)  Sedintele Adunarii Generale a Asociatiei vor fi conduse de Presedintele Asociatiei 
sau in absenta acestuia de persoana desemnata de Adunarea Generala dintre membri sai 
. 

(5) Adunarea Generala va alege  dintre participantii la sedinta un secretar care va 
redacta procesul verbal al sedintei . 

(6) Procesul verbal este semnat de Presedinte si de secretar . O copie a procesului 
verbal va fi transmisa in termen de 3 zile calendaristice de la data sedintei , fiecarei 
Autoritati Locale indiferent daca reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la sedinta. 

Art.21.(1)  Fiecare membru al Adunarii Generale are un vot egal  cu procentul de 
participare  in asociatie stability pe baza numarului de locuitori al unitatii 
administrative-teritoriale reprezentante . Dreptul de vot nu poate fi transmis . 

 
 



    Procentele de reprezentare sunt : 
Denumire  Populatie  Procent % 
Nasaud 10.969 27,00 
Nimigea   5.365  13,20 
Rebrisoara   4.878  12,00 
Zagra   3.747    9,20 
Ilva Mica   3.449     8,50  
Rebra   3.057     7,50  
Salva   2.910    7,20  
Parva   2.792    6,90  
Cosbuc    2.000    4,90 
Runcu Salvei   1.434    3,60  
     
  
(2). Pentru a fi valabile  hotararile Adunarilor Generale adoptate in exercitarea 

atributiilor prevazute la art.17 alin (2) lit.a-g din prezentul Statut se iau in prezenta a ¾ 
din membri cu majoritatea voturilor membrilor prezenti .Daca la prima convocare  
cvorumul nu este indeplinit Adunarea Generala se convoaca pentru o data ulterioara 
care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima 
convocare , iar la a doua convocare Adunarea Generala este valabil intrunita indiferent 
de numarul de membri prezenti . 

(3) Daca o hotarare a Adunarii Generale priveste in mod direct serviciile sau bunurile 
care ii apartin unei anumite Autoritati Locale , nici o hotarare nu poate fi luata fara votul 
favorabil al reprezentantului respectivei Autoritati Locale . 

(4) Pentru a fi valabile hotararile Adunarii Generale adoptate in exercitarea atributiilor 
prevazute la art.17 alin.3 lit.b-h,k si m si la art.17 alin.4 din prezentul Statut se iau in 
prezenta tutror membrilor , cvorum obligatoriu la oricare convocare , si cu votul 
favorabil fie a cel putin jumatate din numarul Autoritatilor Locale membre care 
insumeaza  cel putin 2/3 din numarul total al populatiei membrilor Asociatiei , fie a cel 
putin 2/3 din numarul Autoritatilor Locale membre  care insumeaza cel putin jumatate 
din numarul total al populatiei membrilor Asociatiei . Pentru luarea acestor hotarari este 
necesar  ca printre cei care voteaza favorabil se se numere reprezentantul   orasului 
Nasaud . 

(5) Pentru a fi valabile hotararile Adunarii Generale adoptate  in exercitarea atributiilor 
prevazute la art.17 alin.2 lit.h-j si art.17 alin 3 lit.a,i,j,l   din prezentul Statut se iau in 
prezenta tuturor  membrilor , cvorum obligatoriu la oricare convocare si cu votul 
favorabil al tuturor Autoritatilor  Locale   membre ale Asociatiei. 

 
Art.22. (1)  Hotararile Adunarii Generale luate in exercitarea     

atributiilor prevazute la art.17 alin 2, lit h-j si art.17 alin 3 lit.a,i,j si l nu pot fi votate de 
reprezentatii Autoritatilor Locale membre in Adunarea Genrala  decat in baza unui 
mandat special,acordat expres , in prealabil prin hotarare a Autoritatii Locale al carui 
reprezentant este . 

(2)    Hotararile luate de Adunarea Generala a Asociatiei   trebuie aduse la cunostinta  
Autoritatilor Locale membre  in termen de cel mult 5 zile de la adoptare . Aceste 
hotarari sunt asimilate actelor administrative si lor li se aplica toate prevederile legale  
privind aducerea lor la cunostinta publica de catre sercretarii fiecarei unitati 
administrativ - teritoriale membre .De asemenea  Asociatia este obligata sa publice toate 
hotararile Adunarii Generale  pe propria pagina de internet . 

 



Consiliul director 
 
Art.23. -(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei  

format din  Presedintele Asociatiei si inca 2 membri numiti de  Adunarea Generala pe o 
perioada de 4 ani . Componenta Consiliului Director va asigura cat mai bine 
reprezentativitatea  in cadrul acestui organ  a tuturor membrilor Asociatiei , utilizand 
principiul reprezentarii prin rotatie . 

(2)  Presedintele Asociatiei este si presedinte al Consiliului Director . 
                 Art.24. Sunt  numiti in calitate de membri ai primului Consiliu Director : 
                 *    Dl. Muresan Dumitru     
                 *    Dl.Turcu Grigore Ioan 
                 *    Dl. Bodiu Nicolae 
                 Art.25.  Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor 

Adunarii Generale . In exercitarea competentelor sale  Consiliul Director : 
a) Prezinta Adunarii generale  raportul de activitate pe perioada anterioara , 

executarea bugetului de venituri si cheltuieli , bilantul contabil , proiectul bugetului de 
venituri si cheltuieli a exercitiului financiar viitor si proiectul programelor Asociatiei . 

b)  Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei cu exceptia 
contractelor al caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 75.000 Euro . 

c) Asigura elaborarea strategiilor privind imbunatatirea si dezvoltarea 
serviciilor utilizand principiul planificarii strategice multianuale a programului de 
reabilitare si reorganizare  a sistemelor de utilitati publice existente a programelor de 
infiintare de noi sisteme ,  inclusiv cu consultarea operatorului  , precum si programelor 
de protectie a mediului pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiei . 

d) Asigura elaborarea  Caietului de Sarcini si a Regulamentului consolidat 
si armonizat  al serviciilor pentru intreaga arie a delegarii pe care le supune spre 
aprobare Adunarii Generale a Asociatiei . 

e) Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de 
Adunarea Generala . 

 Art.26. Membrii  Consiliului Director  sunt raspunzatori pentru activitatea lor in 
conformitate cu legislatia in vigoare . 

 
   
Art.27. (1) Consiliul Director se intruneste  in sedinte , o data la doua saptamani sau 

ori de cate ori este nevoie  la convocarea Presedintelui Asociatiei . 
                (2) Deciziile Consiliului Director se iau in prezenta  tuturor celor 3 membri , 

cu votul favorabil a cel putin 2 dintre ei . 
 
Controlul Financiar al Asociatiei 
 
Art.28.(1)  Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de 1 cenzor  numit de 

Adunarea Generala pentru o perioada de  1 an cu posibilitatea prelungirii . 
(2) Primul cenzor al Asociatiei este  Dl.Bujor Dorel Cenzorul are 

atributiile prevazute de lege . 
 
CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA  
 
 Art.29.  – Asociatia se dizolva : 
- De drept  
- Prin hotararea instantei judecatoresti competente  
- Prin hotararea Adunrii Generale . 



 
  Art.30 . Asociatia se dizolva de drept prin :  
- Imposibilitatea realizarii  scopului si obiectivelor pentru care a fost 

constituita daca in termen de 3 luni de la constatarea unui asfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop . 

- Imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau al Consiliului 
Director in conformitate cu prezentul Statut , daca aceasta situatie dureaza mai mult de 
un an  de la data la care Adunarea Generala sau dupa caz Consiliul Director trebuie sa se 
constituie . 

- Redurea numarului de asociati sub limita de 2 daca acesta nu a fost 
complectat in termenul legal prevazut in acest scop . 

Art.31. –Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente  cand : 
- Scopul  sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinei publice 

. 
- Realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite  sau contrare 

ordinei publice . 
- Asociatia urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit. 
- Asociatia a devenit insolvabila . 
 
Art.32.  Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de lege . 
 
Art.33.-(1)  Dupa terminarea  lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din 

Registrul asociatiilor si  fundatiilor . 
- (2)  Asociatia isi inceteaza existenta  la data radierii ei din  Registrul 

asociatiilor si fundatiilor . 
 
 
              CAPITOLUL VIII.  DISPOZITII FINALE 
 
                     Art.34.-(1)   Prezentul Statut poate fi modificat  doar prin Acte 

Aditionale  semnate de reprezentantii tuturor partilor  special imputerniciti in acest scop. 
                               - (2)   Prezentul Statut este guvernat de  legea romana . In situatia 

in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in 
conformitate cu noile prevederi . 

                              - (3 )    Toate disputele nascute din sau in legatura cu acest Statut , 
inclusiv  orice problema privind interpretarea , validitatea sau incetarea acestuia , care 
nu pot fi rezolvate pe cale amiabila vor fi supuse spre solutionare instantelor 
judecatoresti competente. 

           Prezentul Statut a fost semnat in ……..exemplare originale  azi data 
autentificarii sale . 

 
 
              ASOCIATII  
 
1. Orasul Nasaud  
Prin Dl.Muresan Dumitru  
[semnatura] 
 
2.Comuna Nimigea 
Prin Dl.Turcu  Grigore Ioan 
[semnatura] 



 
3.Comuna Rebrisoara 
Prin Dl. Bodiu Nicolae 
[semnatura] 
 
4.Comuna Zagra  
Prin Dl. Codau Grigore  
[semnatura] 
 
5.Comuna Ilva Mica                                                                                            
Prin Dl. Horea Aurel 
[semnatura] 
 
6.Comuna Rebra 
Prin Dl.Danci Stefan  
[semnatura] 
 
7.Comuna Salva 
Prin Dl.Onul Gheorghe 
[semnatura] 
 
8.Comuna Parva 
Prin Dl.Gheorghe Stelian 
[semnatura] 
 
9.Comuna Cosbuc 
Prin Dl.Niculae Anghel 
[semnatura] 
 
10. Comuna Runcu Salvei 
Prin Dl.Pavelea Anchidim 
[semnatura] 
 


