
       R O M Â N I A 
        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

         H O T Ă R Â R E 
      privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  

                      Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apa si canalizare in  
                              judetul Bistrita-Nasaud, la care comuna Parva este membru asociat 
 

Consiliul Local al comunei Parva întrunit în sedinţă ordinară in data de 21.02.2008 în 
prezenta 11 consilieri 

Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.321 din 11.02.2008, la proiectul de hotărâre; 
-rapoartul înregistrat sub nr.320 din 11.02.2008 a viceprimarului comunei Parva privind 

modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii 
de apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, la care comuna Parva este membru asociat; 

-raportul nr.368 din 20.02.2008 al Comisiei de specialitate Studii.Prognose Economico-
Sociala, Buget Finante si Administrarea Domeniului Public şi Privat al comunei, privind avizarea 
proiectului de hotărâre; 

-adresa nr.715 din data de 29.01.2008 primită de la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Parva nr. 32 din 30.11.2007 privind asocierea 

comunei Parva,prin Consiliul Local Parva, la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru servicii 
de alimentare cu apa si canalizare in judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
-prevederile  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
-prevederile H.G.R. nr. 246 /2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea  

dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile aprobată cu 

modificări prin  Legea nr. 246/2005; 
În temeiul dispozitiilor art.5 al.(1)(2) ; art.10 ;art.11 al.(1)(2) ;art.14 ;art.36 al.(2) “b”,”d” si “e” ; 

art.36 al.(4)  lit.”e” ;art.36 al.(6) lit.”a” –pc.14;art.36.al.(7) lit.”c” raportate la dispozitiile art.45 al.(2) 
lit.”f” si art.115 al.(1)lit.”b” din Legea nr.215 /2001 –republicata cu modificari si completari 
ulterioare: 

 
                                                               HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

pentru servicii de alimentare cu apa şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, având sediul în Bistriţa, 
Piaţa Petru Rareş,nr.2, prin Actul Adiţional nr.1/2008, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 -  Se aprobă modificarea Statutului  Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru 
servicii de alimentare cu apa şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Actul Adiţional nr. 2/2008,  
în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3- Donmul primar Gheorghe Stelian se numeşte reprezentantul Consiliului Local Parva în 
Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă 
şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Art. 3 - Se împuterniceşte domnul primar Gheorghe Stelian (reprezentantul Consiliului Local 
Parva în Adunarea Generală a Acţionarilor  a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare în judetul Bistriţa-Năsăud) să voteze în favoarea adoptării Actelor 
Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la 
prezenta hotărâre.  

Art. 4 -  Se împuterniceşteD-nul Gheorghe Stelian, primar al comunei Parva, cetăţean român, 
născut la data de 09 septembrie 1948 la Parva, domiciliat în comuna Parva nr.129, judeţul Bistriţa-
Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr.099547, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local 
Parva, Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 5 - Se împuterniceşte Dl. Marinescu Gheorghe, cetăţean român, născut la data de 
11.09.1945 , domiciliat în Bistriţa, posesor al  C.I. seria  XB, nr.000087, eliberat(ă) de Poliţia Bistriţa 
la data de 24.11.1999, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea  
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modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
servicii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Bistriţa. 

Art. 6 – Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7 – Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Parva cu 11 voturi 
„pentru” 0 voturi „împotrivă” 0„abţineri” din 11 consilieri prezenţi. 

Art.8 - Prezenta hotarare se comunică,prin grija secretarului cu compartimentul secretariat si 
relatii cu publicul cu: 

-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-Primarul şi viceprimarul comunei Parva; 
-Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

 
Preşedinte de şedinţă,         Contrasemneaza secretar, 
 Ordace Simion        Ioan Calus 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr.7 
Comuna Parva la 21.02.2008 

        
 



                       Anexa nr.1 
La Hotararea Consililui local Parva nr. 7 din 21.02.2008. 

 
ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV 

AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII 
DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL BISTRITA-

NASAUD 
Nr.1/2008 

 
 
 

ART. III  - SEDIUL va avea următorul conţinut: 
Sediul Asociaţiei este în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr. 2 , judeţul Bistriţa 
Năsăud, România. Sediul Asociaţiei va putea fi schimbat în baza Hotărârii Adunării 
Generale a Asociaţiei. 
 
ART.VI va avea următorul conţinut: 
Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din   contribuţia în numerar a Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud in sumă de 2000 lei la care se adaugă  participarea fiecarei 
autorităţi locale cu contribuţii  specificate in Hotărâri de Consilii Locale. 
 
Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ; 
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) Orice alte surse legale de venituri. 

 
ART. VII va avea următorul conţinut: 
 

Conducerea Asociaţiei  
 
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi 
reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale.  
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 
-reprezentantul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; 
-reprezentantul Consiului Local Bistrita; 
-reprezentantul Consiului Local Beclean; 
-reprezentantul Consiului Local Nasaud; 
-reprezentantul Consiului Local Sangeorz-Bai; 
-reprezentantul Consiului Local Bistrita-Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Branistea; 
-reprezentantul Consiului Local Caianu Mic; 
-reprezentantul Consiului Local Cetate; 
-reprezentantul Consiului Local Ciceu Giurgesti; 
-reprezentantul Consiului Local Ciceu Mihaiesti; 
-reprezentantul Consiului Local Chiuza; 
-reprezentantul Consiului Local Cosbuc; 
-reprezentantul Consiului Local Dumitra; 
-reprezentantul Consiului Local Feldru; 
-reprezentantul Consiului Local Galatii Bistritei; 



-reprezentantul Consiului Local Ilva Mica; 
-reprezentantul Consiului Local Ilva Mare; 
-reprezentantul Consiului Local Josenii Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Lechinta; 
-reprezentantul Consiului Local Lunca Ilvei; 
-reprezentantul Consiului Local Maieru; 
-reprezentantul Consiului Local Magura Ilvei; 
-reprezentantul Consiului Local Micestii de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Milas; 
-reprezentantul Consiului Local Negrilesti; 
-reprezentantul Consiului Local Nimigea; 
-reprezentantul Consiului Local Nuseni; 
-reprezentantul Consiului Local Parva; 
-reprezentantul Consiului Local Petru Rares; 
-reprezentantul Consiului Local Prundu Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Rebra; 
-reprezentantul Consiului Local Rebrisoara; 
-reprezentantul Consiului Local Rodna; 
-reprezentantul Consiului Local Salva; 
-reprezentantul Consiului Local Sanmihaiu de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Sant; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu; 
-reprezentantul Consiului Local Sieut; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu Magherus; 
-reprezentantul Consiului Local Silivasu de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu Odorhei; 
-reprezentantul Consiului Local Sintereag; 
-reprezentantul Consiului Local Teaca; 
-reprezentantul Consiului Local Telciu; 
-reprezentantul Consiului Local Tiha Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Uriu; 
-reprezentantul Consiului Local Urmenis; 
-reprezentantul Consiului Local Zagra. 
Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are 
atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu 
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel 

 
Administrarea Asociaţiei 

 
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o 
perioada de ____ ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie. Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al 
Consiliul Director. 
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director : 

- ;  
- ; 
- . 



Controlul Financiar al Asociaţiei 
 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea 
Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii. 
 
 
ASOCIATII: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 

La Hotararea Consiliului local Parva nr.7 din 21.02.2008. 
 

ACT ADITIONAL LA STATUTUL 
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII DE 

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
Nr.2/2008 

 
ART.6  se elimină. 
 
ART.7 
 Alineatul (2) va avea următorul conţinut: 
Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din   contribuţia în numerar a Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud in sumă de 2000 lei la care se adaugă  participarea fiecarei 
autorităţi locale cu contribuţii  specificate in Hotărâri de Consilii Locale. 
 
Art.12  
Litera d) va avea urmatorul continut : 
Sa desemneze un membru in Adunarea Generala a Asociatiei. 
  
Art.13. alineat3) va avea urmatorul continut: 
Adunarea Generala a Asociatiei 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 ceea ce priveste Lista de Investitii si Planul 
de Finantare al sau), conform prevederilor Contractului de Delegare. 
 alineat4) va avea urmatorul continut: 
Presedintele Asociatiei va convoca Adunarea Generala a Asociatiei I cel mult 30 zile 
de la data retragerii unuia dintre Asociati, pentru a modifica corespunzator prezentul 
Statut si Actul Constitutiv al Asociatiei. 
 
CAPITOLUL V  
Adunarea Generala a Asociatiei 
 
Art.15.  
Alineatul (1) va avea următorul conţinut: 
 Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format din 
toti reprezentantii unitatilor administrativ teritoriale componente , desemnati de 
consiliul local sau consiliul judetean, la propunerea primarului sau a presedintelui 
consiliului judetean, precum si la propunerea consilierilor locali sau jutereni, dupa caz. 
 Alineatul  (2) va avea următorul conţinut:  
Fiecare Autoritate Locală va desemna un reprezentant ca membru în  Adunarea 
Generala a Asociatiei conform Ordonantei Guvernului nr.26/2001. Mandatul 
reprezentanţilor este valabil de la data numirii acestora până la data 
 revocării /înlocuirii lor , prin hotărârea Autorităţii Locale care i-a numit.  
Alineatul (3) va avea următorul conţinut: 
Fiecare Autoritate Locala va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea 
permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei. 
Alineatul (4) va avea următorul conţinut: 
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Hotărârile de numire/revocare/inlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, 
Părţilor şi Adunării Generale in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii lor. 
 
ART.16 va avea următorul conţinut: 
 Sunt numiti in calitate de membri ai Adunarii Generale a Asociaţiei: 
-reprezentantul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; 
-reprezentantul Consiului Local Bistrita; 
-reprezentantul Consiului Local Beclean; 
-reprezentantul Consiului Local Nasaud; 
-reprezentantul Consiului Local Sangeorz-Bai; 
-reprezentantul Consiului Local Bistrita-Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Branistea; 
-reprezentantul Consiului Local Caianu Mic; 
-reprezentantul Consiului Local Cetate; 
-reprezentantul Consiului Local Ciceu Giurgesti; 
-reprezentantul Consiului Local Ciceu Mihaiesti; 
-reprezentantul Consiului Local Chiuza; 
-reprezentantul Consiului Local Cosbuc; 
-reprezentantul Consiului Local Dumitra; 
-reprezentantul Consiului Local Feldru; 
-reprezentantul Consiului Local Galatii Bistritei; 
-reprezentantul Consiului Local Ilva Mica; 
-reprezentantul Consiului Local Ilva Mare; 
-reprezentantul Consiului Local Josenii Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Lechinta; 
-reprezentantul Consiului Local Lunca Ilvei; 
-reprezentantul Consiului Local Maieru; 
-reprezentantul Consiului Local Magura Ilvei; 
-reprezentantul Consiului Local Micestii de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Milas; 
-reprezentantul Consiului Local Negrilesti; 
-reprezentantul Consiului Local Nimigea; 
-reprezentantul Consiului Local Nuseni; 
-reprezentantul Consiului Local Parva; 
-reprezentantul Consiului Local Petru Rares; 
-reprezentantul Consiului Local Prundu Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Rebra; 
-reprezentantul Consiului Local Rebrisoara; 
-reprezentantul Consiului Local Rodna; 
-reprezentantul Consiului Local Salva; 
-reprezentantul Consiului Local Sanmihaiu de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Sant; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu; 
-reprezentantul Consiului Local Sieut; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu Magherus; 
-reprezentantul Consiului Local Silivasu de Campie; 
-reprezentantul Consiului Local Sieu Odorhei; 
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-reprezentantul Consiului Local Sintereag; 
-reprezentantul Consiului Local Teaca; 
-reprezentantul Consiului Local Telciu; 



-reprezentantul Consiului Local Tiha Bargaului; 
-reprezentantul Consiului Local Uriu; 
-reprezentantul Consiului Local Urmenis; 
-reprezentantul Consiului Local Zagra. 
 
ART.17. va avea următorul conţinut: 
Adunarea Generală a Asociaţiilor alege din membrii săi Preşedintele Asociaţiei care 
are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile 
cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 
 
Art. 18,  
Alineatul (1) va avea următorul conţinut: 
Adunarea Generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin   Adunării 
Generale conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în 
exercitarea competenţelor privind Serviciile Delegate încredinţate de către Autorităţile 
Locale membre, şi drepturile speciale acordate de Actul Constitutiv al Operatorului 
prevăzut la art. 19 al. 2 lit. a) din prezentul Statut . 
                                  
Alineatul (2) va avea următorul conţinut: 
Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:  

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;  
b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada 

anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi 
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul 
exerciţiu financiar. 

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;  
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;  
e) înfiinţarea de filiale;  
f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum şi aprobarea 

constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al 
Asociaţiei; aparatul tehnic va fi asgurat gratuit de către Consiliul Judeţean 
Bistriţa – Năsăud prin unitatea de implementare ( monitorizare) a Proiectului 
aflată în subordinea Consiluilui Judeţean Bistriţa - Năsăud 

g) aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 
100.000 Euro; 

h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;  
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare;  
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din 

Asociaţie; 
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k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut. 

 
Alineatul (3) va avea următorul conţinut: 



Prin prezentul Statut, Autorităţile Locale membre încredinţează Asociaţiei dreptul ca, 
prin Adunarea Generală, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii 
legate de Servicii 
litera a) va avea următorul conţinut: 
Aprobarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, a programelor 
de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a 
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a 
mediului, prezentate de Consiliul Director al Asociaţiei;  
 litera j) va avea următorul conţinut: 
De la data la care Autorităţile Locale membre hotărăsc trecerea la un sistem de tarif 
unic, aprobarea modului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv 
ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea 
preţurilor şi tarifelor propuse de Operator. 
litera l) va avea următorul conţinut: 
Aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al 
Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, prezentate de Consiliul Director al 
Asociaţiei. 
 
Alineatul (4) va avea următorul conţinut: 
Adunarea Generală a Asociaţiei adoptă de asemenea orice hotărâri în exercitarea 
drepturilor speciale acordate Asociaţiei prin Actul Constitutiv al Operatorului înfiinţat 
conform art. 18 alin. (2) lit. a) din prezentul Statut. 
 
ART.19  
Alineatul (1) va avea următorul conţinut 
În temeiul art. 18 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul său comun, în 
special: 

- Operatorul 
- Contractul de Delegare 
- Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini şi lista de investiţii) 
- Politica de tarife 

 
Alineat (2) punctul b) subpunctul 4) va avea urmatorul continut; 
Adunarea Generala a Asociatiei va monitoriza indeplinirea de catre operator a 
obligatiilor ce-i incuba in temeiul Contractului de Delegare. 
 
Alineatul (2) punctul  c) Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini şi lista de 
investiţii), subpunctul 3 va avea următorul conţinut: 
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Lista de Investiţii şi Planul de Finanţare a Investiţiilor, cuprinse în Masterplan, vor fi 
discutate în şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei şi aprobate de fiecare dintre 
Autorităţile Locale. Acestea vor face parte integrantă din Contractul de Delegare. 
 
litera d), punctul 1) va avea următorul conţinut: 



Fiecare Autoritate Locală va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator în aria 
geografică corespunzătoare competenţei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare 
stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul Asociaţiei. Tarifele vor fi 
stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.  
 
ART.20. va avea urmatorul continut: 
Membrii Adunarii Generale a Asociatiei sunt raspunzatori pentru activitatea lor in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
ART 21.  
Alin (1) va avea următorul conţinut: 
Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată la 3 (trei) luni sau ori de câte ori 
este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1/3 din 
numărul membrilor Asociaţiei 
Alin (3) va avea următorul conţinut: 
 Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Autorităţile 
Locale. 
Alin (4) va avea următorul conţinut: 
 Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei 
sau, în absenţa acestuia de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii 
săi.  
Alin (5) va avea următorul conţinut: 
 Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta 
procesul verbal al şedinţei. 
 
ART 22 
Alin (1) va avea următorul conţinut: 
 Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală. Dreptul 
de vot nu poate fi transmis. 
Alin. (2) va avea următorul conţinut: 
 Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. a) –g) din prezentul Statut se iau în prezenţa a [3/4] din 
membri şi cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.  Dacă la prima convocare 
cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară 
care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima 
convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent 
de numărul de membri prezenţi.  
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Alin.(3) va avea următorul conţinut: 
Dacă o hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile 
care aparţin unei anumite Autorităţi Locale, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul 
favorabil al reprezentantului respectivei Autorităţi Locale.  
 
Alin.(4) va avea următorul conţinut: 



Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. b)-h), k) şi m)  şi la art. 18 alin. (4) din prezentul Statut 
se iau în prezenţa tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, şi cu 
votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul Autorităţilor Locale membre care 
însumează cel puţin 2/3 din numărul total al populaţiei membrilor Asociaţiei, fie a cel 
puţin 2/3 din numărul Autorităţilor Locale membre care însumează cel puţin jumătate 
din numărul total al populaţiei membrilor Asociaţiei.  Pentru luarea acestor hotărâri 
este necesar ca printre cei care votează favorabil să se numere  reprezentantul 
Consiliului  Judeţean Bistriţa- Năsăud . 
 
Alin. (5) va avea următorul conţinut: 
Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. h) – j) şi art. 18 alin. (3) lit. a), i), j) şi l)  din prezentul 
Statut se iau în prezenţa tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, şi 
cu votul favorabil al tuturor Autorităţilor Locale membre ale Asociaţiei. 
 
Art. 23 
Alin (1) va avea următorul conţinut: 
 Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 18 alin. 
(2) lit. h) – j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) şi l) nu pot fi votate de reprezentanţii 
Autorităţilor Locale membre în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Autorităţii Locale al cărei reprezentant 
este. 
Alin (2) va avea următorul conţinut: 
Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa 
Autorităţilor Locale membre în termen de cel mult 15 zile de la adoptare. Aceste 
hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se aplică toate prevederile legale 
privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale membre. De asemenea Asociaţia este obligată să publice toate 
hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet. 
 
Consiliul Director 
 
ART.24 va avea următorul conţinut: 
Art. (1)  
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o 
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 perioada de ____ ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie.  
Art. (2) 
 Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliul Director. 
 
ART.25 va avea următorul conţinut: 
 Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director: 



•  
•  
•  

 
ART.26 va avea următorul conţinut: 
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În 
exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director: 
Alin. (a) va avea următorul conţinut: 
Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;  
Alin (c) va avea următorul conţinut: 
Asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, 
utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, 
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de 
înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a 
programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării 
Generale a Asociaţiei; 
Alin (d) va avea următorul conţinut: 
Asigură elaborarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al 
Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării 
Generale a Asociaţiei; 
Alin (e) 
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.  
 
Art. 27 va avea următorul conţinut: 
(1) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(2) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, o dată la două săptămâni sau ori de câte 
ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei.  
(3) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa a tuturor celor trei membri, cu 
votul favorabil a cel puţin doi dintre ei.  
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Controlul Financiar al Asociaţiei 
 
ART.28 
Alin (1) va avea următorul conţinut: 
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea 
Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii. 
 
CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 



ART.29 
Alin (c) va avea următorul conţinut: 
Prin hotărârea Adunării Generale. 
 
Art 30. 
Alin (b) va avea următorul conţinut: 
Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în 
conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la 
data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se 
constituie; 
  
 
ASOCIATII:  
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