
                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD 
Consiliul Local al Comunei Parva 
 

HOTĂRÂRE 

privind efectuarea tuturor demersurilor legale în scopul constituirii precum și constituirea efectiva a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”cu personalitate juridică, de drept privat 

şi de utilitate publică 

Consiliul Local al Comunei Parva, întrunit în sedintã ordinarã, din data de 25.04.2014,în prezența a 11 
consilieri locali din totalul de 11 in functie: 

Având in vedere : 

- Proiectul de hotãrâre inițiat de catre Primarul comunei Parva în acest sens; 

- expunerea de motive a Primarului comunei Parva în acest sens, înregistratã la Primaria 
comunei Parva sub numarul 1030 din 24.04.2014; 

-  raportul d-soarei Vartolomei Saveta-referent de specilitate III in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Parva; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizatã; 

- prevederile art. 3 alin. (1), (4)  din Legea 213/1998 privind proprietatea publicã și regimul 
juridic al acesteia; 

- prevederile art. 3 si art. (5)-(17) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; 

- prevederile art. 21 si art.33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 
actualizata; 

- prevederile art. 3 alin (1),(2),(4) lit. ”d” din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice. 

- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local. 

- prevederile art. 20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru 
elaborarea actelor normative. 

- avizul favorabil nr.1088 din 24.04.2014 al Comisiei de specialitate; Studii,Activităţi-
Economico-Financiare, Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea 
Teritoriului si Urbanism ; 

Ȋn temeiul prevederilor; art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alin. (2) lit. ” b”,”c” si “e” alin.(4),lit.”d” 
alin.(5) lit.”c”,alin.7 lit.”a”, art. 45 alin. (2) lit. “f” coroborat cu art.115  alin.(1) lit. “b”din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001- republicata,cu modificari si completari: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  Se aproba asocierea unitatii administrativ teritoriale comuna Parva, cu unitatea 
administrative teritoriala comuna Telciu si cu unitatea administrativ teritoriala comuna Runcu Salvei in 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”cu personalitate juridică, de 
drept privat şi de utilitate publică. 

 



Art. 2. Se aprobã efectuarea tuturor demersurilor legale în scopul constituirii precum și 
constituirea efectiva a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”cu 
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică în scopul realizării în comun a unor proiecte 
de dezvoltare de interes zonal si al furnizării în comun a unor servicii publice. 

Art. 3.  Denumirea asociatiei este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE 
REBREI”. 

Art. 4.  Se aprobã posibilitatea cooptarii în Asociatie și a altor persoane de drept public pe 
baza de cerere temeinic motivatã, incuviințata prin hotaraer a consiliului de administraţie compus din 
reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componentea, doptatã conform legii. 

Art. 5.  Administrarea și reprezentarea Asociatiei urmeaza a fi exercitata de consiliul de 
administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de 
fiecare consiliu local, la propunerea primarului, precum şi la propunerea consilierilor locali. Consiliul de 
administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi. Organizarea, modul 
de funcţionare, atributile si competentele consiliului de administratie sunt stabilite prin actul constitutiv 
si statutul asociatiei în conformitate cu prevederile legii. 

Art. 6.  Sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”este situat 
in localitatea Parva, str. Principala, nr. 162, judetul Bistrita- Nasaud,. 

Art. 7.  Se aproba Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“IZVOARELE REBREI” cuprinse in Anexa I si II –(model),ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 8.  Se aproba participarea la patrimoniul asociatiei, cu titlu de aport al unitatii 
administrativ teritoriale comuna Parva, in cadrul asociatiei, cu suma de 2000 lei, ce urmeaza a fi varsata 
in contul acesteia, cu titlu de aport la capitalul social. 

Art. 9.  Se imputernicește și se incredințeaza avocat Olariu Liviu, cetatean roman, domiciliat 
in Bistrita, Aleea Sieului, nr. 5, judetul Bistrita Nasaud, identificat prin CI seria XB nr. 134127, eliberat 
de SPCLEP Bistrita la data de 08.09.2004, CNP 1861011060021, sa reprezinte Comuna Parva și 
Consiliul Local Parva în fața și in cadrul asociației precum și a oricaror persoane, fizice ori juridice, de 
drept public ori privat, in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotãrâri precum și să desfăşoare 
procedura de dobândire a personalităţii juridice. 

Art. 10.  Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul local al Comunei Parva cu 11 
voturi “pentru”, din totalul de 11 consilieri in functie. 

Art. 11.    Prezenta Hotãrâre se aduce la cunostința publicã prin grija secretarului comunei 
Parva și se comunica în termen de 10 zile de la adoptare cu  : 

- Primarul comunei Parva, 
- Compartimentul financiar contabil, 
- Instituția Prefectului județului Bistrița- Nãsãud, 
- Primaria comunei Telciu, 
- Primaria comunei Runcu Salvei. 

 
 
                Președinte de sedinta      Contrasemneaza Secretar, 
                     Birte Natu                                                                                             Calus Ioan 
 
 
 

 

Nr. 15 

Din 25.04.2014. 



 

          ANEXA NR. I 

                   La H.C.L. nr.  15 din 25.04.2014. 

 

 

ACTUL   CONSTITUTIV  AL ASOCIATIEI    DE 
DEZVOLTARE   INTERCOMITARA  „IZVOARELE REBREI” 

(MODEL) 
 

CAPITOLUL  I. MEMBRII ASOCIATIEI 

 ART.1. Asociatia comunelor  PARVA, RUNCU  SALVEI  si TELCIU din judetul BISTRITA-
NASAUD,  s-a infiintat pe baza liberului consimtamant al membrilor sai,conform Actului constitutiv 
compus din : 

     1.Consiliul Local al comunei  PARVA cu sediul in localitatea  PARVA nr.162,jud.Bistrita-Nasaud. 

     2.Consiliul Local al comunei RUNCU SALVEI cu sediul in localitatea RUNCU SALVEI, nr.1,jud.B-N. 

     3.Consiliul Local al comunei Telciu nr.744B cu sediul in localitatea Telciu,jud.Bistrita-Nasaud. 

                Dupa  infiintarea asociatiei pot fi primiti noi membrii,pe baza unei cereri scrise din care sa 
rezulte neechivoc dorinta de aderare la Actul constitutiv si la Statutul  Asociatiei de Dezvoltare  
Intercomunitara  “IZVOARELE REBREI”. 

                 Dobandirea calitatii de  asociat se face   dupa  ce cererea de aderare la asociatie a fost supusa 
aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei si aprobata cu o majoritate simpla  din  totalul membrilor 
asociatiei si dupa plata  contributiei la patrimonial asociatiei,contributie care va fi stabilita  de Adunarea 
Generala a Asociatiei. 

                Retragerea asociatului se face prin Adunarea Generala a Asociatiei,cu votul majoritatii simple a 
membrilor asociatiei.Retragerea nu absolva pe asociat de indeplinirea obligatiilor avute anterior  retragerii. 

CAPITOLUL II.DENUMIREA,FORMA JURIDICA,SEDIUL, 

DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE. 

 ART.2.Asociatia  are denumirea:  ASOCIATIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA  
“IZVOARELE REBREI” din judetul BISTRITA-NASAUD. 

                   ART.3. Asociatia este persoana  juridica romana,non-profit de interes comunitar si de utilitate 
publica,functionand in temeiul Ordonantei  Guvernului nr.26/30.01.2000 si a  Legii nr.215/2001 
republicata, a Actului constitutive si a prezentului Statut. 

                  ART.4   Sediul  Asociatiei este in localitatea PARVA nr.162  judetul  BISTRITA-NASAUD. 

                  ART.5. Asociatia functioneaza pe o perioada nedeterminata. 
                  ART.6.Scopul Asociatiei este de a pregati si promova proiecte privind imbunatatirea 
infrastructurii drumurilor interzonale si zonale,imbunatatirea infrastructurii de mediu,pentru  igienizarea si 
mentinerea curateniei cursurilor de apa,inclusiv a malurilor acestora pentru apele din bazinul Vaii Rebra si 
a afluentilor acesteia,pana la confluent cu raul Somes,pentru lucrari de protectie  si consolidare a malurilor   
cursurilor de apa,pentru mentinerea in stare de functionare si  eficientizarea lucrarilor 
existente(indiguiri,podete,poduri,punti etc) si,in final,prezervarea surselor de apa si canalizarea 



localitatilor.Totodata,Asociatia isi propune dezvoltarea economica si sociala a zonei si punerea in valoare a 
patriomoniului cultural si turistic al acesteia. 

           Obiectivul  Asociatiei este obtinerea de finantari interne si externe pentru realizarea scopului 
propus. 

         De asemenea,in obiectivele asociatiei intra  actiuni specifice  pentru sensibilizarea,educarea si 
formarea de structuri in vederea administrarii mediului  inconjurator,utilizarea rationala  a  apei,formarea 
de  agenti de mediu,reinsertia sociala,prin activitati colaterale,a somerilor si a paturilor sociale 
defavorizate. 

CAPITOLUL  III.  PATRIMONIUL  ASOCIATIEI 

 

          Art.7.Patrimoniul initial al Asociatiei la data constituirii este de  2000 lei RON. 

          Asociatii fondatori vor aduce fiecare cate un aport in bani,in suma de 1000  lei RON,care va fi  
depus in contul asociatiei pana la data  de  _____________. 

         Patrimoniul Asociatiei se poate majora prin cresterea cotei de participare a membrilor 
asociati,inscrierea de noi asociati,donatii,precum si alte cai legale de dobandire a proprietatii. 

        Asociatia poate desfasura orice activitati economice directe daca acestea au un caracter accesoriu si 
sunt in stricta legatura cu obiectulde activitate al asociatiei. 

        Nedepunerea   aportului  in  bani,stabilit mai sus  ,atrage pierderea calitatii  de   membru fondator  al  
Asociatiei. 

       Dupa constituirea legala a Asociatiei,fiecare Consiliu Local,membru fondator si Consiliile locale care 
vor adera ulterior,va vira in contul Asociatiei,trimestrial,o cotizatie proportional,astfel incat,pentru un an 
intreg sa fie egala cu 0,1 lei RON/persoana/localitate. 

       Aceasta cotizatie poate fi modificata incepand cu 01.01.2015 prin votul Adunarii Generale,in 
conditiile prezentului Statut. 

CAPITOLUL  IV.ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI 

          ART.8.Organele de   conducere si control ale Asociatiei sunt : 
- ADUNAREA GENERALA; 
- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE; 
- CENZORUL. 

ART.9.Adunarea Generala,  este organul de conducere al Asociatiei,alcatuit din       totalitatea 
asociatilor. 

            Adunarea Generala functioneaza prin reprezentantii imputerniciti cu o procura speciala de catre 
fiecare asociat. 
            Prin votul exprimat de catre imputerniciti in cadrul Adunarii Generale,se prezuma ca acestea au la 
baza Hotararea organului colectiv de conducere competent,conform legii. 
           Consiliul  de administratie este organul  de conducere al Asociatiei,format din reprezentantii  
unitatilor administrativ-teritoriale componenet,desemnati de consiliul local la propunerea primarului  sau a 
consilierilor  locali,dupa caz. 
          Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara” IZVOARELE REBREI”, 
judetul BISTRITA-NASAUD  va fi compus din 5 membri: 

- Domnul_______________________________ 
- Domnul_______________________________ 



- Domnul_______________________________ 
- Domnul_______________________________ 
- Domnul_______________________________ 

       Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot in cadrul  Adunarii    Generale. 
       Hotararile se iau  cu  majoritatea 2/3 din totalul membrilor asociati  lor. 
             ART.10.Atributiile  Adunarii  Generale: 

-  stabilirea  strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei; 
- aprobarea bugetului si a bilantului  contabil; 
- infiintare de  filiale; 
- modificarea actului constitutiv si a Statutului; 
- dizolvarea si  lichidarea Asociatiei,precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
- aproba structura  organizatoricaa Asociatiei,posturile,sarcinile,nivelul salariilor; 
- aproba Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie; 
- stabileste competentele si responsabilitatile Directorului executiv si limitele de competenta ale 

acestuia; 
- decide  cu privire la investitiile majore ale Asociatiei; 
- stabileste asocierea si participarea la programe de dezvoltare judeteana,regionala,zonala si de 

cooperare transfrontaliera in conditiile  legii; 
- stabileste modul de selectie pentru tertii colaboratori. 

 Art.11.Convocarea Adunarii Generale   se face de catre Consiliul de Administratie,prin 
scrisoare recomandata,cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixate,mentionandu-se data,ziua,locul si 
ordinea de zi a intrunirii. 
        Adunarea  Generala este prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie;se  
convoca cel putin o data pe trimestru la cererea Consiliului de Administratie sau a 2/3 din numarul 
membrilor ascociati. 
       Adunarea Generala,legal constituita,va alege un secretariat compus din 1-3 membri care vor 
intocmi procesul-verbal de sedinta intr-un registrul special,hotararile luate de Adunarea Generala  
urmand a fi co-semnate de Presedintele de sedinta si de reprezentantii asociati lor prezenti. 
        Hotararile luate in Adunarea  Generala,luate cu cvorumul statutar,sunt obligatorii pentru 
asociati. 
         Votul in Adunarea Generala se considera valabil exprimat si prin corespondenta,cu conditia 
ca membrii asociati sa fie informati si asupra proiectelor de hotarari ce urmeaza a fi dezbatute in   
Adunarea   Generala,odata cu convocarea lor. 
        Art.12.Punerea in executare a hotararilor luate de Adunarea Generala se face de catre  
Consiliul de Administratie compus din 3 membrii: 
        Art.13.Atributiile  Consiliului de Administratie  sunt: 

- secelcteaza tertii  colaboratori,conform regulilor stabilite de Adunarea Generala; 
- efectueaza toate operatiunile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale 

a  Asociatiei si ale obiectivelor stabilite prin prezentul Statut; 
- angajeaza,dupa caz,cu contract de munca, sau cu contract civil,personal de executie si de 

specialitate; 
- verifica realitatea varsamintelor depuse de catre membrii Asociatiei,ia hotarari de punere in 

intarziere sau de recuperare a daunelor pricinuite Asociatiei de catre membrii sai. 
- tine registrele Asociatiei; 
- emite proiecte de hotarari in vederea supunerii lor spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiei; 
- coordoneaza   intocmirea programelor si proiectelor necesare realizarii obiectivelor 

Asociatiei,stabilind tematica acestora; 
- adopta decizii obligatorii pentru Directorul executiv  privind actiunile ce trebuie intreprinse pentru 

ducerea la indeplinire a acestora; 



- inainteaza propuneri privind modificarea Actului Constitutiv siu a Statutului Asociatiei; 
- indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala; 

 
         ART.14.Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna si este convocat  de 
catre presedintele  acestuia.Hotararile se iau cu majoritatea de 2/3 din numarul membrilor sai. 
         ART.15.Directorul executiv al Asociatiei este ales de   Adunarea Generala,la propunerea 
Consiliului de Admnistratie si are,in principal,urmatoarele atributii: 

- angajeaza  Asociatia in raporturile cu terte persoane,prin incheierea unor acte juridice scrise in 
numele si pe seama  Asociatiei,in limitele aprobate de Adunarea Generala sau Consiliul de 
Administratie; 

- raspunde pentru indeplinirea  sarcinilor dispuse de Adunarea   Generala  si/ sau  Consiliul   de 
Administratie; 

- rezolva actele curente ale Asociatiei , inclusive cele financiar-contabile; 
- prezinta anual un Raport de activitate,cu avizul Consiliului de Administratie si a tertilor,in 

Adunarea  Generala. 
 ART.16,Controlul  financiar intern al Asociatiei este asigurat de un censor,numit,care-si   va 
desfasura activitatea in conditiile legii. 

 ART.17.Persoanele imputernicite sa se ocupe de procedura pentru dobandirea personalitatii  
juridice sunt________________________________________________ 

 
          
 

                                           

CONSILIUL   LOCAL  PARVA,                                CONSILIUL  LOCAL  RUNCU  SALVEI, 

 

 

CONSILIUL LOCAL TELCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              ANEXA NR. II 

                   La H.C.L. nr.  15 din 25.04.2014. 

 

 

S  T  A  T  U  T  U  L 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA 

“IZVOARELE REBREI” 

 

CAPITOLUL I.MEMBRII  ASOCIATIEI 

 

 ART.1.Asociatia  comunelor  PARVA si  RUNCU  SALVEI, din judetul BISTRITA-NASAUD 
s-a infiintat in baza liberului consimtamant al membrilor sai,conform Actului constitutiv  compus din: 

               1.Consiliul Local al comunei PARVA , cu sediul in localitatea  PARVA nr.162 

              2.Consiliul  Local  al comunei  RUNCU  SALVEI  cu sediul in localitatea   RUNCU  SALVEI . 

              3.Consiliul Local al comunei Telciu nr.744B cu sediul in localitatea Telciu,jud.Bistrita-Nasaud. 

              Dupa infiintarea asociatiei pot fi primiti noi membrii,pe baza unei cereri scrise din care sa rezulte  
neechivoc dorinta de aderare la Actul constitutiv   si la Statutul Asociatiei de   Dezvoltare  Intercomunitara 
“IZVOARELE REBREI”. 

             Dobandirea calitatii de asociat se face dupa  ce cererea de aderare la asociatie a fost supusa 
aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei   si aprobata cu o majoritate simpla din   totalul membrilor 
asociatiei si dupa plata contributiei la patrimonial asociatiei,contributie care va fi stabilita de  Adunarea  
Generala a Asociatiei. 

            Retragerea asociatului se face prin   Adunarea Generala a Asociatiei,cu votul majoritatii  simple a   
membrilor asociatiei.Retragerea nu absolva pe asociat de indeplinirea obligatiilor avute anterior  retragerii. 

 

CAPITOLUL  II.DENUMIREA,FORMA JURIDICA,SEDIUL, 

DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 ART.2. Asociatia are denumirea  :ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  
“IZVOARELE REBREI “, din judetul BISTRITA-NASAUD. 

               ART.3.Asociatia este persoana  juridica  romana,non-profit,de interes comunitar si de utilitate  
publica, functionand in temeiul Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000 si a Legii nr.215/2001 
republicata,a  Actului constitutiv si a prezentului Statut. 

              ART.4. Sediul Asociatiei este in localitatea PARVA nr.162.judetul BISTRITA-NASAUD. 



              ART.5. Asociatia  functioneaza pe o perioada  nedeterminata. 

             ART.6. Scopul Asociatiei este de a pregati si promova proiecte privind imbunatatirea 
infrastructurii drumurilor  interzonale si zonale,imbunatatirea infrastructurii de  mediu,pentru igienizarea si 
mentinerea cursurilor de apa,inclusiv a malurilor acestora,pentru apele din bazinul VAII REBRA si a 
afluentilor acesteia,pana la confluenta cu raul Somes,pentru lucrari de protectie si consolidare a malurilor 
cursurilor de apa,pentru mentinerea in stare de functionare si eficientizarea lucrarilor 
existente(indiguiri,podete,poduri,punti etc) si in final prezervarea surselor de apa si canalizarea 
localitatilor. Totodata Asociatia isi propune dezvoltarea economica si sociala a zonei si punerea in valoare 
a patrimoniului cultural si turistic al acesteia. 

              Obiectivul  Asociatiei este obtinerea de finantari interne si externe pentru realizarea scopului 
propus. 

              De asemenea,in obiectivele asociatiei intra actiuni specifice pentru sensibilizarea,educarea si 
formarea de structure  in vederea administrarii mediului inconjurator,utilizarea rationala a apei,formarea de 
agenti de mediu,reinsertia sociala,prin activitati colaterale,a somerilor si a paturilor sociale defavorizate. 

CAPITOLUL.III.  PATROMONIUL  ASOCIATIEI 

ART.7.Patrimoniul initial al  Asociatiei la data  constituirii este de 2000 lei RON. 

Asociatii fondatori vor aduce fiecare cate un aport in bani,in suma de 1000 lei   RON, care va fi 
depus in contul asociatiei pana la data de_______________ 

Patrimoniul Asociatiei se poate majora prin cresterea cotei de participare a membrilor 
asociati,inscrierea de noi asociati,donatii,precum si alte cai legale de dobandire a proprietatii. 

Asociatia poate desfasura orice activitati economice directe daca acestea au un caracter accesoriu si 
sunt in stricta legatura cu obiectul de activitate al asociatiei. 

Nedepunerea aportului de bani,stabilit mai sus,atrage pierderea calitatii  de   membru fondator al 
Asociatiei. 

Dupa  constituirea legala a Asociatiei ,fiecare Consiliu Local,membru fondator  si Consiliile  locale 
care vor adera  ulterior,va vira in contul Asociatiei,trimestrial,o cotizatie proportionala,astfel incat, pentru 
un an intreg sa fie egala cu 0,1 lei RON/persoana/localitate. 

Aecasta cotizatie poate fi modificata incepand cu 1.01.2015   prin votul  Adunarii Generale,in 
conditiile prezentului Statut. 

CAPITOLUL IV.ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI 

ART.8.Organele de conducere si control ale Asociatiei sunt: 

-ADUNAREA  GENERALA; 

-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ; 

-CENZORUL. 

ART.9.Adunarea Generala,este organul de conducere al Asociatiei,alcatuit din totalitatea 
asociatilor. 

Adunarea Generala functioneaza prin reprezentanti imputerniciti cu procura speciala de catre 
fiecare asociat. 



Prin votul exprimat de catre imputerniciti in cadrul Adunarii Generale,se prezuma ca acestea au la 
baza Hotararea organului colectiv de conducere competent,conform legii. 

Consiliul  de administratie este organul de conducere al Asociatiei,format din reprezentantii 
unitatilor  administrativ-teritoriale componente,desemnati de consiliul local la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali,dupa caz. 

Consiliul de Administratie al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “IZVOARELE REBREI”, 
judetul BISTRITA-NASAUD    va  fi  compus din 5  membri: 

- Domnul__________________________________________ 

- Domnul__________________________________________ 

- Domnul_________________________________________ 

- Domnul_________________________________________ 

- Domnul_________________________________________ 

 Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot in cadrul   Adunarii  Generale. 

 Hotararile se iau cu majoritatea de 2/3 din totalul membrilor asociatiei. 

ART.10 Atributiile  Adunarii  Generale: 

- stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei; 

- aprobarea bugetului si a bilantului contabil; 

- infiintare de filiale; 

- modificarea Actului constitutiv si a Statutului: 

- dizolvarea si lichidarea Asociatiei,precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 

- aproba structura organizatorica a Asociatiei,posturile,sarcinile,nivelul salariilor; 

- aproba Regulamentul de functionare al Consiliului  de Administratie; 

- stabileste competentele si responsabilitatile Directorului executive si limitele de competent ale 
acestuia; 

- decide cu privire la investitiile majore ale Asociatiei; 

- stabileste asocierea si participarea la programe de dezvoltare judeteana,regional,zonala si de 
cooperare transfrontaliera in conditiile  legii; 

- stabileste modul de selectie pentru tertii colaboratori. 

    ART.11.Convocarea Adunarii   Generale  se face de catre Consiliul de Administratie,prin 
scrisoare recomandata,cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata ,mentionandu-se data,ziua,locul si 
ordinea de zi a intrunirii. 

  Adunarea   Generala este prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie; se 
convoca cel putin o data pe trimestru la cererea Consiliului de Administratie sau a 2/3 din numarul 
membrilor asociati; 



 Adunarea Generala,legal  constituita,va alege un secretariat compus din 1-3 membrii care vor 
intocmi process –verbal de sedinta,intr-un registru special,hotararile luate de Adunarea  Generala 
urmand a fi co-semnate de Presedintele de sedinta si de reprezentantii asociati lor prezenti. 

 Hotararile luate in Adunarea Generala,luate cu  cvorumul statutar,sunt obligatorii pentru asociati. 

 Votul in Adunarea Generala se  considera valabil exprimat si prin corespondenta ,cu conditia ca 
membrii asociati sa fie  informati si asupra proiectelor de hotarari ce urmeaza a fi dezbatute in 
Adunarea  Generala ,odata  cu  convocarea lor. 

 ART.12. Punerea  in  executare a hotararilor luate de Adunarea Generala se face de catre 
Consiliul de Administratie compus din 3 membrii. 

 ART.13. Atributiile Consiliului de Administratie  sunt: 

-selecteaza tertii colaboratori,conform regulilor stabilite   de  Adunarea Generala; 

-efectueaza toate operatiunile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotaririlor Adunarii 
Generale a Asociatiei si ale obiectivelor stabilite prin prezentul Statut; 

-angajeaza dup caz,cu contract de munca,sau cu contract civil,personal de executie si de 
specialitate; 

-verifica realitatea varsamintelor depuse de catre membrii Asociatiei,ia hotarari de punere in 
intarziere sau de recuperare a daunelor pricinuite Asociatiei de catre membrii sai. 

-tine registrele Asociatiei; 

-emite proiecte de hotarari in vederea supunerii lor spre aprobare   Adunarii Generale a  Asociatiei; 

-coordoneaza intocmirea programelor si proiectelor necesare realizarii obiectivelor 
Asociatiei,stabilind tematica acestora; 

-adopta decizii obligatorii pentru Directorul executiv privind actiunile ce trebuie intreprinse pentru 
ducerea la indeplinire a acestora; 

-inainteaza propuneri privind modificarea Actului Constitutiv   si a Statutului Asociatiei; 

-indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala; 

 ART.14. Consiliul de   Administratie se intruneste cel putin o data pe luna si este convocat de 
catre presedintele acestuia.Hotararile se iau cu majoritatea de 2/3 din numarul membrilor sai. 

 Art.15.Directorul executiv al Asociatiei este ales de Adunarea Generala,la propunerea 
Consiliului de Administratie si are,in principal urmatoarele atributii: 

- angajeaza  Asociatia in raporturile cu terte persoane,prin incheierea unor acte juridice scrise in 
numele si pe seana Asociatiei,in limitele aprobate de  Adunarea  Generala sau Consiliul de 
Administratie; 

- raspunde pentru indeplinirea sarcinilor dispuse de Adunarea   Generala si/sau Consiliul de 
Administratie; 

- rezolva actele curente ale Asociatiei,inclusiv cele financiar-contabile; 

- prezinta anual un raport de activitate, cu avizul Consiliului de Administratie si a tertilor,in 
Adunarea Generala; 



 ART.16. Controlul  financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor,numit,care-si va 
desfasura activitatea in conditiile  legii; 

 ART.17.Persoanele imputernicite sa se ocupe de procedura pentru dobandirea personalitatii 
juridice  este domnul____________________________________. 
 

CAPITOLUL V. PRINCIPII DE BAZA IN FUNCTIONAREA ASOCIATIEI 

DREPTURI SI OBLIGATII ALE MEMBRILOR ASOCIATI 

 

 ART.18. Functionarea Asociatiei are la baza urmatoarele principii: 

-  realizarea obiectului de activitate:stabilirea anuala a proiectelor de baza care urmeaza a fi pregatite 
si promovate; 

- in cursul intocmirii proiectelor ce urmeaza a fi promovate se va stabili contributia fiecarei parti 
asociate la cheltuielile privind realizarea proiectelor; 

repartizarea  finantarilor externe se va face de catre Asociatie  in proportia in care sunt asigurate si 
resursele  financiare proprii la care s-au angajat  asociatii. 

-  pentru a obtine finantari externe nerambursabile,Asociatia va stabili prioritati in realizarea 
obiectivelor propuse,in functie de impactul avut asupra  colectivitatilor locale si a zonei. 

    ART.19.Principalele drepturi ale Asociatiei sunt: 

-  de a participa cu drept de vot in adunarile generale; 

-  dreptul de a beneficia  de finantarile interne si externe  obtinute de Asociatie,in conditiile stabilite 
de finantator si se Adunarea Generala a Asociatiei. 

 ART.20 Principalele obligatii ale asociatilor sunt: 

-  de  a achita cota de participare la constituirea Asociatiei si contributia stabilita,dupa caz, de     
Adunarea  Generala , in vederea intocmirii si promovarii preiectelor commune,inclusiv pentru cele  
interregionale si transfrontaliere;  

- de a achita contributia anuala stabilita de Adunarea Generala; 

- de a participa la adunarile generale ale Asociatiei,prin reprezentantii  delegati 

- de a asigura contributia proprie la  finantarea proiectelor,la termenele stabilie; 

- de a utilize fondurile alocate din finantari interne si externe numai in scopul pentru care au fost 
destinate; 

- inregistrarea in patrimonial propriu a lucrarilor dupa finalizarea si receptionarea lor; 

- obligatia de a raspunde  patrimonial fata de asociati si finantatori pentru neindeplinirea obligatiilor 
asumate in realizarea proiectelor. 

 ART.21.Prin horararea Adunarii  Generale oricare intre asociati poate fi exclus daca: 



- nu isi plateste cota de participare la constituirea Asociatiei    sau contributia necesara in vederea 
intocmirii si promovarii proiectelor comune,dupa punerea in intarziere de catre Directorul  
executiv  si trecerea unei perioade de 10 zile lucratoare de la punerea in intarziere; 

- nu  isi achita cotizatia anuala de membru al Asociatiei pana cel tarziu in 30 de zile de la finele  
anului precedent; 

- nu participa la doua adunari generale consecutive ale Asociatiei sau nu-si exprima votul; 

- nu-si depune contributia proprie la finantarea proiectelor dupa aprobarea acestora,la termele 
stabilite,odata cu punerea in lucru a proiectului; 

- se dovedeste ca are interese contrare    Asociatiei pe care nu si le declara. 

 Excluderea asociatilor se face prin  hotararea Adunarii  Generale cu votul a cel putin 2/3 din 
membrii acesteia,la prima convocare,iar daca aceasta nu se intruneste cvorumul necesar,excluderea 
se face prin hotararea majoritatii asociatilor prezenti. 

 Excluderea unui asociat nu duce la incetarea obligatiilor asumate in perioada cat acesta a 
functionat in asociatie. 

CAPITOLUL  VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA 

 ART.22.Asociatia se dizolva: 

- de drept; 

- prin hotarare  judecatoreasca; 

- prin hotararea Adunarii  Generale; 

 Conditiile de dizolvare sunt cele prevazute de OG nr.26/200. 

 In caz de dizolvare,repartizarea   patromoniului net,dupa deducerea cheltuielilor Asociatiei, 
se face proportional intre membri,cu cota de participare a acestora,mentionata la constituirea 
Asociatiei,respective cu cota de participare a asociatilor care au aderat ulterior.Bunurile rezultate 
in urma lichidarii nu pot fi obtinute decat de persoane juridice care au scop asemanator cu cel al 
asociatiei dizolvate. 

 ART.23.Adunarea Generala poate hotari repartizarea patrimoniului net catre o asociatie sau o 
fundatie care are un scop asemanator cu cel   al Asociatiei dizolvate. 

 ART.24.Lichidarea Asociatiei  se face in conditiile prevazute in OG nr.26/2000. 
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