
DETUL BACAU 
00 ILIM1 0 AL ORASURM COMANW 

 	A 

Ng. jIRA2 
privind aprobarea participarii Orasului Comanesti ca membru fondator 
la infiintarea ASOC1ATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

VALEA MUNTELUI 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetuI Back': 
Avand in vedere: 
- Referatul nr. 34513 din 24.04.2013 intocmit de Set' Serviciu Administratie 

Publica Locald in cadrul VAT — Orasul Comanoti. prin care !oliciti aprobarea 
participarii Orasului Comanesti ca membru fondator la infiintarea ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA MUNTELUI. 

in conformilate en: 
- OG nr, 26'2000 CLI pri irc la asociatii *i lundatti. cu  ml Ii 	rile*i completarile 

ulterioare: 
- Lcgea servienlor comunitare de utilitati pub! ice nr. 51 .2006. cu modificarik' 

completarile ulterioare: 
- Let2:ea serviciilor de saluhrizare a localitatilor nr. 101'2006. eu moth tic tile *i 

completarile 	terioare: 
- 11G nr. 855:2008 pentru aprobarea actului constitutiy 	cadru si a statutului - 

cadru ale asociatiilor de den oltare intercomunitara cu object de activitate servicille de 
publice. 

- Rapoartele la\ orabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consilitilui Local 
al orasului Cornanesti. 

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) si lit. e), alin. 6 lit, a) pct. 14 alin. 7 
lit. c) si at art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicá 
locala, republicata i modificata, adopta urmatoarea 

novl D  A.ME 
Art.1 Consiliul Local al ora*ului Cornanesti aproha participarea Ora*ultii 

Contanesti. in calitate de mentbru fondator, la constituirea "Asociatiei de Dezvollare 
Intercontunitara Valea Muntelur . 

Art.2 Sc aproba Actul Constitutiv i Statutul -Asociatiei de Den () Imre 

Intercoinunitara Valet] Muntelui -  pre\ azute in Anexele nr. 1 si 2. care lac pane integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.3 Se apmba contributia Orasului Comanesti, la patrirnoniul initial al 
Asociatiei in cuanturn de 200 lei. 

Art.4 Se aproba cotizatia orasului Comane*ti pentru primul an la patrimoniul 
" Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii \Mica Muntelu in cutinturn de 31 000 lei. 

Art.5  Sc mandatcaza domnul ec.Viorel Miron - Primarul Orasului Comanesti. 
avand calitatea de reprezentant al orasului Comanesti in Adunarea Generala a Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Valea Muntel ."1 ti.. 	voteze in conformitate en prevederile 
art. 4 din prezenta hotarare. precum *i dupa cunt urinettza: 

- pent iii orase 	 - 31 000 lei: 
pentru cornune cu o populatie peste 8000 locuitori 	 - 17 000 lei: 

- penult commie CLI o populatie intre 5 000 Si 8000 locuitori 	- I() 000 lei: 
- pentru contune CLI 	p011illatie uh 5000 locuitori 	 - 	000 lei: 



Art.6 Se imputemiceste domnul ec.Viorel Miron - Primarul Orasului Comanesti, 
cetatean roman, cu domiciliul in orasul Cornanesti, str. Republicii, bl. I 8. sc. C. et. 2, 
apt. 6. jud. Bacau, posesor al CI seria XC nr. 507912, emis de SPCLEP Cornanesti, la 
data de 24.01.2007, CNP 1581027043769 pentru ca in numele 5,i pentru Orasul 
Comanesti sã semneze Actul Constitutiv si Statutul -Asociatiei de Den oltilre 
Intereomunitara Valea Muntelui -  . 

Art.7 Se imputerniceste d-na David Raluca, cetatean roman cu domiciliul in 
municipiul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu, hi. B5, apt. 6, jud. Bacau. posesor al Cl 
seria XC nr. 718735. CNP 2810929044876. avand functia de consilier juridic in cadrul 
Unitatii Administrativ Teritoriale — Orasul Comanesti, sa desfasoare toate demersurile 
legale necesare oblinerii personalitatii juridice a -Asociatiei de Den. °hare 
IntercornunitarJ Valea N1untelui -  , 

Art.8 Se desemneaza domnul ec. Viorel Miron - Primarul Orasului Comanesti, 
cu domiciliul in orasul Comanesti. str. Republicii. hi. 18, sc. C. et. 2. apt. 6, jud. Bacau. 
posesor al Cl seria XC nr. 507912, emis de SPCLEP Cornanesti. la data de 24.01.2007. 
CNP 1581027043769, ca membru in Adunarea Generala a Asociatiei. 

Art.9 Se deseinneaza ca primi membri ai comisiei de cenzori ai Asociatiei: 
- D-na Stoica Elena, cetatean roman, cu domiciliul in orasul Comanesti, 

str. Arinilor. nr . 14. jud. Bacau , posesor al CI seria XC nr. 488500. CNP2610521043760: 
DI Lazer Constantin. cetatean roman, cu domiciliul in Orasul Comanesti, 

str. Republicii, bl. B3, apt. 2. jud. Back', posesor al CI seria XC nr. 712080. 
CNP 1660603045876; 

- D-na Popescu Melania. cetalean roman, cu domiciliul in Municipiul 
Moinesti. str. George Enescu. bl. 1, apt. 24. jud. Bacau. posesor al CI seria XC 
in- . 447211, CNP 2600303045878. 

Art.10 Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Muntelui sã 
incheie, in numele si pe seama Orasului Comanesti, contractul de delegare a eestiunii 
unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, precum si acte aditionale de 
modificare a acestui contract de delegare, cu operatorul regional S.C. ECO VALEA 
MUNTELUI S.R.L., dupa ce contractul si/sau modificarile la acesta vor fi aprobate prin 
hotarare de consiliul local. 

Art.11 Consiliul Local al Orasului Comane5ti aproba alocarea de la bueetul local 
a sumelor necesare inflintarii asociatiei urmand ca dupa constituire aceste sume sã tie 
recuperate de la Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara Valea Muntelui. 

Art.12 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judet-ului Baca'. 
Primarului orasului Comanesti. directiilor Si serviciilor interesate din cadrul UAT 
Comanesti, persoanelor nominalizate si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile 
legii . 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local 

Ing. Adrian Cio ,10 14A1\11-1 

Contrasemneaza, 
Secretarul orasului, 
Jurist Daniela Chirila 

* 	TAV.„-  \\\* 
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Anexa nr. I la HCL nr. 47 din 25.04.2012 

ACTUL CONSTITUTIV 
al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

VALEA MUNTELUI 

I. Asociatii: 

I. ORASUL COMANESTI, persoana juridica romana de drept public, prin 
Consiliul Local al orasului Comanesti. cu  sediul in orasul Comanesti, str. Ciobanus. 
nr. 2, judetul Bacau, cod 605200. avand cod fiscal 4353269, cont deschis la Trezoreria 
Moinesti. nr . R035TREZ06324510220XXXXX. reprezentat de ec. Viorel Miron, in 
calitate de primar. legal imputernicit in accst scop prin Hotararea Consiliului Local al 
orasului Comanesti nr. 47 din 25.04.2013: 

2. 	 persoana juridica romana de clrept public, prin Consiliul Local 
al   cu sediul in   str. nr .  judetul   cod , reprezentat de   
in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
  nr.   din   

3. Comuna 	 persoana juridica romana de drept public. prin 
Consiliul Local al 	 cu sediul in 	 str. 	nr. 	 judetul 	 cod 
	 reprezentat de 	  in calitate de primar, legal imputernicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local 	 nr. 	 din 	 

4. etc. 
Denumiti colectiv asociatii si individual asociatul. 

s-au asocial si au infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea 
Muntelui (denumita in continuare Asociatia). in confonnitate cu prevederile Legii 
adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile i completarile 
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. ale Legii serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, ale Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. aprobata cu modificari 
completari prin Legea nr. 246/2005. precum si ale HG nr. 855/2008 pentru aprobarea 
Actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cat object de activitate serviciilc de utilitati publice. 

II. Denumirea 
Denumirea Asociatiei este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA VALEA MUNTELUI, conform dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr. 124629 din 25.04.2013. eliberata de Ministerul Justitiei. 

HI. Sediul 
Sediul Asociatiei este in Romania, orasul Comanesti. str. Ciobanus. nr . 2. 

judetul Bacau. 
IV. Durata 
Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inserierii 

sale in Registrul asociatiilor si fimdatiilor aflat la grefa Judecatoriei Moinesti. 
V. Vointa de asociere/scopul Asociatiei 
(I) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociatii isi exprima N,/ointa de a se 

asocia in cadrul Asociatiei " Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Muntelui -
constituita in scopul infiintarii. organizarii. re2lementarii. finantarii. exploatarii. 
monitorizarii i ustionarii in comun a serviciului de salubrizare, cu exceptia 



activitatilor componente ale acestuia prevazute la art. 2 alin (3). lit. d) '(depozitarea 
controlata a deseurilor municipale) si lit. e) (infiintarea depozitelor de deseuri si 
administrarea accstora) din Legea nr. 101/2006 - denumit in continuare Serviciul - pe 
raza de competentaa unitatilor administrativ-teritoriale membre. precum si realizarea 
in comun a unor proiecte de investitii publiee de interes zonal sau regional destinate 
infiintarii. modernizarii si/sau dezvoltarii. dupa caz, a sistemelor de utilitati publice 
aferente Serviciului. pe  baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata. care se va realiza. 
in baza unui contract de delegare a gestiunii. atribuit direct, conform prevederilor art. 
31' din Legea nr. 51/2006, cu modificarile .si completarile ulterioare, de catre 
Asociatie. pentru unitatile administrativ teritoriale membre, operatorului S.C. EC() 
VALFA MUNTELUI SRL:, operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 
lit. Q I ) din Legea nr. 51/2006. cu modificarile si completarile ulterioare. al  carui capital 
social va ti detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei. 

VI. Patrimoniul initial 
(I) Patritnoniul initial al Asociatiei este de 	 lei. constituit din 

contributia in numerar a asociatilor, in suma de 200 lei, pentru fiecare.  
(2) Sursele de venit ale Asociatiei sum urmatoarele: 
a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial', cotizatiile 

asociatilor si alte contributii de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
membre: 

b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) donatii. sponsorizari sau legate: 
d) once alte surse de venituri prevazute de lege sau de statutul Asociatiei. 
(4) Asociatia nu are calitatea de operator si nu va desasura activitati 

economiCe. 
Primele organe de conducere, administrare $i control 

Conducerea Asociatiei 
.Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti 

reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale 
acestora. 

Sunt numiti in calitate de membri ai primei adunari generale: 
I. dl Miron Vlore!. numit de Consiliul Local al orasului Comanesti; 
2. dl 	 numit de Consiliul Local al 	  
3. etc. 

Adunarea generala alege dintre membrii sai 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. 

Ad ministra rea Asociatiei 
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei. format 

din presedintele Asociatiei Si  Inca 2 (doi) membri numiti de adunarea generala. pe  o 
perioada de 2 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine 
reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei. utilizand 
principiul reprezentarii prin rotatie. 



Contrasemneaza, 

Secretarul orasului, 
Jurist Daniela Chirila 

Presedinte de sedinta, 

Consilier local, 
Ing. Adriz 

Stint numiti in calitate de membri ai primului consiliu director: 

• — presedintele asociatiei 

• (datele de identificare) 
• (datele de identificare) 
Controlul financiar intern al Asociatiei 
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori 

formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 3 
(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociatiei sunt: 
- D-na Stoica Elena. cetatean roman, nascuta la data de 21.05.1961. cu 

domiciliul in orasul Comanesti, str. Arinilor, nr. 14. jud. Bacau. posesor at CI seria XC 
nr. 488500. emis de SPCLEP Comanesti, la data de 06.09.2006, CNP2610521043760; 

- DI Lazer Constantin, cetatean roman. nascut la data de 03.06.1966, cu 
domiciliul in Orasul Comanesti. str. Republicii. bl. B3, apt. 2. jud. Bacau, posesor al 
CI seria XC nr. 712080, emis de SPCLEP Comanesti. la data de 047.06.2010. CNP 
1660603045876: 

- D-na Popescu Melania. cetatean roman, nascuta la data de 03.03.1960. cu 
domiciliul in Municipiul Moinesti. str. George Enescu. bl. 1. apt. 24. jud, Bacau, 
posesor at Cl seria XC nr. 447211, emis de SPCLEP Moinesti la data de 05.01.2006. 
CNP 2600303045878. 

VIII. Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice se 
imputemiceste d-na David Raluca, cetatean roman, nascuta la data de 29.09.1981, cu 
domiciliul in municipiul Moinesti. str. Tudor Vladimirescu. bl. B5, apt. 6. _jud. Bacau, 
posesor al CI seria XC nr. 718735, eliberat de SPCLEP Moinesti la data de 
08.07.2010, CNP 2810929044876, avand functia de consilier juridic in cadrul Unitatii 
Administrativ Teritoriale — Orasul Comanesti. 

Prezentul act constitutiv a lost redactat in .... (....) exemplare originale, azi. data 
autentificarii 

ASOCIATII: 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 47 din 25.04.2012 

STATUT 
al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

VALEA MUNTELUI 

ASOCIATIL 
1. ORASUL COMANESTI , persoana juridica romana de drept public, prin 

Consiliul Local al orasului Comanesti. cu  sediul in orasul Comanesti. str. Ciobanus. nr . 
2. judetul Bacau. cod 605200. avand cod fiscal 4353269, corn deschis la trezoreria 
Moinesti. nr. R035TREZ06324510220XXXXX reprezentat de cc. Viorel Miron. in 
calitate de primar. legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al 
orasului Comanesti nr. 47 din 25.04.2013, impreuna Cu: 

2. Orasul 	 persoana juridica romana de drept public, prin Consiliul 
Local al 	 cu sediul in 	 str. 	nr. 	 judetul 	 cod ..., reprezentat de 
	 in calitate de pritnar. legal imputernicit in acest scop prin Hotararea 
Consiliului Local 	 nr. 	 din 	 

3. Comuna 	 persoana juridica romana de drept public, prin 
Consiliul Local al 	 cu sediul in 	 str. 	nr. 	 judetul 	 cod 
	, reprezentat de 	 , in calitate de primar. legal imputernicit in 
acest scop prin Hotararea Consiliului Local 	 nr. 	 din 	 

4. etc. 
Denumiti colectiv asociatii si individual asociatul. 

ne exprimam vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu 
prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata. cu  
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr. 51/2006. cu modificarile si completarile ulterioare. ale Legii serviciului de 
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii i fundatii. aprobata cu 
inodificari si completari prin Legea nr. 246/2005 si ale HG nr. 855/2008 pentru 
aprobarea Actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. in cadrul 
ASOCIATIE1 DE DEZVOLTARE INTERCOMUN1TARA VALEA 
MUNTELUI (denumita in continuare Asociatia). persoana juridica de drept privat, cu 
statut de utilitate publica. in scopurile prevazute la art. 4 din prezentul statut. 

CAP1TOLUL 
Denumirea, sediul i durata Asociatiei 

Art. I. Denurnirea Asociatiei este " ASOCIAT1A DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA VALEA MUNTELU1 ", conform dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr. 124629 din 25.04.2013, eliberata de Ministerul Justitiei. 
Asociatia va avea stampila si insemne proprii. 

Art. 2. - (1) Sediul Asociatiei este in Romania. orasul Colnanesti. str. Ciobanus. 
nr. 2. judetul Bacau. 



(2) Sediul Asociatiei va putea li mutat in once alt loc aflat pe raza unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, in baza Unei hotarari a adunarii generale a Asociatiei 
sau a consiliului director, conform prezentului statut. 

-Art.. 3. — Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata. incepand cu data 
inscriedi sale in Reeistrul asociatiilor si fundatiilor. 

CAPITOLUL II 
Scopul si obiectivele Asociatiei 
Art. 4. - (I) Asociatia se constituie in scopul reglementarii. infiintarii. 

organizarii. finantarii, exploatarii, tnonitorizarii Si gestionarii in cornun a serviciului 
de salubrizare, Cu exceptia activitatilor componente ale acestuia prevazute la art. 2 
alin (3). lit. d) (depozitarea controlata a deseurilor municipale) Si  lit. e) (inliintarea 
depozitclor de deseuri si administrarea acestora) din Legea nr. 101/2006 (denumit in 
continuare Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale 
tnembre (denumita in continuare aria Serviciului). precum si realizarea in comun a 
tmor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional. destinate 
modernizarii si/sau dezvoltarii. dupa caz. a sistemelor de utilitati publice aferente 
Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in continuare 
strateeia de dezvoltare): 

(2) Asociatii declara c interesul comun cc sta la baza constituirii Asociatiei 
este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale 
membre pentru imbunatatirea calitatii Serviciului. in conditiile unor tarife care sä 
respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", 
atingerca si respectarea standardelor europene privind protectia mediului. precum 
cresterea capacitatii de atraeere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in 
infrastructura tehnicoedilitara aferenta Serviciului. 

(3) Modalitatea de eestiune a Serviciului va fi aestiunea delegata, care se va 
realiza, in baza unui contract de delegare a eestiunii, atribuit direct, conform 
prevederilor art. 31 1  din Leeea nr. 51/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, 
de catre Asociatie, pentru unitatile administrativ teritoriale membre. operatorului S.C. 
ECO VALEA MUNTELU1 SRL, operator regional, astfel cum este acesta definit de 
art. 2 lit. g 1 ) din Legea nr. 51/2006. cu modificarile si completarile ulterioare, al carui 
capital social va ti detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale 
Asociatiei. 

Art. 5. - (I) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele: 
a) sã incheie contractul de delegare cu operatorul. prevazut la art. 17 alin. (2) lit. 

a) din prezentul statut, in numele si pe seama asociatilor. care vor avea impreuna 
calitatea de deleeatar. conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile 
completarile ulterioare: 

b) sã exercite drepturile specifice de control si infonnare privind operatorul. 
conform prezentului statut si actului constitutiv al acestuia: 

c) sä constituie interfata pentru discutii si sä fie un partencr activ pentru 
autoritatile administratiei publice locale in ceea cc priveste aspectele de dezvoltare si 
de gestiune a Serviciului. in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes 
i nterc omu n 

d) sa elaboreze si sa aprobe strateeia de dezvoltare a Serviciului: 
e) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-

edilitara aferenta Serviciului: 



f) sa monitorizeze executarea contractului de delegare Si sã informeze regulat 
asoeiatii despre aceasta: 

g) sa identifice i sã propuna once actiuni vizand realizarea obiectivelor 
Asociatilor in legatura cu Serviciul: 

I. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sä asigute. pe  de o parte, 
sursele necesare pentru operare, dezvoltare. modernizare si/sau baza-suport 
contractarii de credite rambursabile on partial rambursabile. jar. pe  de alta panic. sa  nu 
se depaseasea limitele de suportabilitate ale populatiei: 

2. aplicarea principiului solidaritatii; 
3. implementarea si aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plateste": 
4. cresterca progresiva a nivelului de acoperire al Serviciului; 
5. butia prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea 

administrativa si comerciala eficienta a acestuia: 
6. mentinerea calitatii tehnice 5i intretinerea eficienta a echiparnentelor si 

lucrarilor legate de Serviciu: 
7. buna gestiune a resurselor .umane; 
h) sa acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea ob(inerii resurselor 

financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare. 
i) sa elaboreze si sã supuna spre aprobare caietul de sarcini i regulamentul 

serviciului: 
j) sã imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara 

aferenta Serviciului. 
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei. prin prezentul statut asociafii 

mandateaza Asociatia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare, .sã exercite in numele si pe seama lor urmatoarele drepturi si 
obligatii legate de Serviciu: 

a) elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare, a activitatilor specifice 
serviciului de salubrizare gestionate in comun, a programelor de reabilitare, extindere 
si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente. a programelor de infl intare a 
unor noi sisteme. precum si a programelor de protectie a mediului; 

b) coordonarea proiectarii i executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul 
realizarii acestora 	conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare 
economico-sociala a localitatilor, de amenaj are a teritoriului, urbanism si mediu: 

c) urmarirea. monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta ai 
Serviciului. stabiliti prin Contractul de delegare in vederea asigurarii gestionarii 
administrarii Serviciului de catre operator pe criterii de efieienta economic a Si 
manageriald si aplicarea masurilor corectivc si a penalitatilor 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 asi2ura continuitatea 

d) consultarea asociatiilor de utilizatori in vederea stabilirii politieilor 
strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului; 

e) medierea conflictelor dintre utilizatori i operator. la  cererea uneia dintre 
parti: 

0 monitorizarea si controlul modului de respectare a obliatiilor 
responsabilitatilor asurnate de operator prin contractul de delegare cu priv ire la: 

(i) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de 
operator, in special re-spectarea indicatorilor de perfonnanta, inclusiv in relatia Cu 
utilizatorii; 

(ii) asigurarea protectiei mediului Si a domeniului public; 
(iii) asigurarea protectiei utilizatorilor; 



g) invitarea operatorului pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor 
aparute in relatia cu utilizatorii Serviciului; 

h) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a deleg5rii 
prevazute in contractul de delegare: 

i) aprob.area. la  data la care asociatii hotardsc trecerea la un sistem de tarif unic 
a modului de fonnare si a stabilirii preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea 
modificarca preturilor Si  tarifelor propuse de operator. 

j) inonitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de 
operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare .a gestiunii 
Serviciului; 

k) elaborarea i aprobarea caietului de sarcini si a .regtilamentului Serviciului, 
consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului; 

1) pastrarea. in conditiile legii, a confidentialitatii datelor si informatiilor 
economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decal cele de inheres 
public. 

(3) Asociatii mandateaza Asociatia conform art. 10 aim. 4 din Legea nr. 
51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. sa exercite, pe seama si in numele 
lor. dreptul de a delega aestiunea Serviciului. 

CAPITOLUL III 
Patrimoniul Asociatiei 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile si resursele 
proprii. necesare acoperirii cheltuielilor de organizare i functionare si desfasurarii 
activitatilor proprii. pe  de o pane. si din dreptul de folosinta gratuita asupra unor 
bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, dar care nu fac pane din 
infrastructura aferenta Serviciului, drept de folosinta ce a fost acordat sau ce va fi 
acordat Asociatiei de catre asociati. pe  de altd pane. 

(2) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 	  lei, constituit din 
contributia in numerar a asociatilor, respectiv suma de 200 lei/ membru.  

Pentru tiecare membru al Asociatiei se specified in ce consta contributia - in 
numerar si/sau natura. cu  indicarea in acest caz a bunurilor cu care contribuie - Si 
valoarea contributiei. 

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele: 
a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial. cotizatiile 

asociatilor si alte contributii de la bugetele locale ale acestora; 
b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile. in conditiile legii: 
c) donatii. sponsorizari sau legate; 
d) once alte surse de venituri prcvazute de lege sau de prezentul statut. 
Art. 8. — Asociatia nu are calitatea de operator si nu va desfasura activitati 

economice. 
Art. 9. — Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile 

financiare se intocmesc si se publica in confonnitate cu legislatia in vigoare. 

CAPITOLUL IV 
Asociatii 
Art. 10. — Asociatii au urmatoarele drepturi: 
a) sã aleaad si sã fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei. prin 

reprezentantii lor in aceste oraane: 



b) sã participe la luarea hotararilor care privesc activitatea Asociatiei, conform 
prevederilor prezentului statut; 

c) sa primeasca, la cerere. toate informatiile disponibile care privesc activitatea 
Asociatiei. 

Art. 11.— Asociatii au urmatoarele obligatii: 
a) sä respecte statutul. actul constitutiv i hotararile organelor de conducere ale 

Asociatiei: 
b) platcasca cotiyatia anuala. plata urmand sa se laca in terrnen de 20 de Ale 

de In data aproharii hugetclor propt - ii de venituri i cheltuieli ale unitatii administrati\ 
teritoriale. Cotizatia pcntru 1i 111111 t:tit este fixata prin prezentul sunlit In suma de 
3 1 000 Ici pcntru 	Comaneti; 

c) sa promoveze si sa participe activ la actiunile destasurate de Asociatie: 
d) sä participe. prin reprezentantii lor. la sedintele adunarii generale a 

Asociatiei. 
Art. 12.- (1) Calitatea de asocial inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din 

Asociatie, conform prevederilor prezentului articol. 
(2) Retragerea din Asociatie nu poate avea lac decat in situatia in care asociatul 

respectiv se retrage unilateral din eontractul de delegare. Daca oricare dintre asociati 
dareste sa se retraga din .contractul de delegare i. respectiv, din Asociatie. acest 
asocial va notifica presedintelui Asociatiei si celorlalti asociati intentia.sa. Presedintele 
Asociatiei va convoca adunarea generala a Asociatiei in eel mult 30 de zile de la data 
primirii unei astfel de notificari. 

(3) Adunarea generala a Asociatiei va analiza consecintele retragerii Si 
modificarile care se impun la actul constitutiv al operatorului caruia i s-a atribuit direct 
contractul de delegare a gestiunii serviciului si/sau la contractul de delegare (in special 
In ceea ee priveste investitifie), conform prevederilor contractului de delegare, si va 
hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut si a aetului constitutiV al 
Asociatiei. 

(4) in cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urrneaza sã 
fie incheiat cu operatorul prevazut la art. 17 alin. (2) lit, a) din prezentul statut sau se 
retrage unilateral din contractul de delegare dupa semnarea acestuia, indiferent ea 
retraaerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a contractului de delegare, , acest 
asociat va fi exclus din Asociatie. 

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea„ in doua 
sedinte consecutive ale autoritatii deliberative a respectivului asociat. a hotararii de 
aprobare a delegarii gestiunii Serviciului catre operatorul prevazut la art. 17 alin. (2) 
lit, a) din alte motive decal un vot negativ. 

Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie. va  analiza consecintele 
excluderii si modificarile ce se impun la contractul de delegare (in special cu privire la 
investitii). conform prevederilar acestuia, si va hotari modificarea corespunzatoare a 
prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei. 

(5) Once asociat care se retrage sau eSte exclus din Asociatie este obligat sã 
plateasca: 

a) sumele corespunzatoare rambursarii de catre operator a imprumuturilor 
contractate pentru finantarea dezvoltarii (modernizare, reabilitare. bunuri noi. 
indiferent daca.  sunt extinderi sau inlocuiri) infrastructurii aferentc Serviciului 
respectivului asociat, de care a beneficiat in perioada in care a lost membru al 
Asociatici„ 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 lit. a); 



e) sumele prevazute ca despagubiri in contractul de delegare. 
Art. 13. - Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociatilor *i 

Cu incheierea unui act aditional la prezentul statut. prin care noii membri sunt 
mentionati in preambulul statutului. Once unitate administrativ-teritoriala care devine 
membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile prezentului statut i deleaga 
gestiunea Serviciului operatorului, prin act aditional la contractul de delegare ce va Ii 

semnat de Asociatie in numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale respective. 

CAP1TOLUL V 
Organele Asociatiei 
Adunarea generala a Asociatiei 
Art. 14. - (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei. format 

din toll reprezentantii asociatilor, desernnati prin hotardre a autoritatilor deliberative 
ale acestora. 

(2) Fiecare asociat va depune bate diligentele pentru a-si asigura reprezentarea 
permanenta in cadrul adunarii generale a Asociatiei. 

(3) Hotararile de numire/revocare/inlocuire a reprezentantilor or Ii transmise in 
copie asociatilor 5i presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la 
data emiterii lor. 

Art. 15. - Adunarea generala a Asociatiei alege dintre membrii sal 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. 16. - (1) Adunarea general.a a Asociatiei indeplineste atributiile care ii 
revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000..aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, precum i atributiile speciale 
prevazute de prezentul statut, in exercitarea competentelor -privind Serviciul delegat 
conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut, precum 
drepturile speciale de control asupra operatorului prevazut la art. 17 alin. (2) lit, a) din 
prezentulstatut. 

(2) Atributiile adunarii generale a Asociatiei cu privire la activitatea proprie 
sunt: 

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei: 
b) acordarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului director pentru 

perioada incheiata, pe baza raportului de activitate prezentat adundrii generate .de 
consili ul director: 

c) aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei pentru exereitiul financiar 
incheiat si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru 
urmatorul exercitiu financiar; 

d) alegerea si revocarca membrilor consiliului director; 
e) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori i stabilirea regulilor 

generale de organizare Si functionare a comisiei de cenzori: 
1) aprobarea organigramei si a politicii de personal a Asociatiei, inclusiv a 

organizarii aparatului tehnic al Asociatiei: 
g) aprobarca contractelor cc vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a 

caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10 000 euro; 
h) modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei: 
i) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum i stabilirea destinatiei bunurilor 

ramase dupa lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi Membri in Asociatie. precum 5i a retragerii si 

excluderii unor membri din Asociatie; 



k) aprobarea cotizatiei anuale: 
I) once alte atributii prevazute de lege sau de prezentul statut. 
(3) Atributiile adunarii aenerale a Asociatiei cu privire la exercitarea 

mandatului acordat de asociati. conform art. 5 alin. (2). sunt: 
a) aprobarea strategiei de dezvoltare. a programelor de reabilitare. extindere si 

modernizare a sistemelor de utilitati publice existente. a programelor de infiintare a 
unor noi sisteme, precum Si a programelor de protectie a mediului, elaborate .si 
prezentate de consiliul director al Asociatiei, conform art. 23 alin. (3) lit, a): 

b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii 
contractului de delegare. elaborate si prezentate de consiliul director, conform art. 23 
alin. (3) lit. g); 

c) aprobarea unei politiei tarifare coerente la nivelul intre2ii arii a Serviciului 
prevazute in contractul de delegare: 

d) aprobarea stabilirii ajustarii si modificarilor preturilor si tarifelor propuse de 
operator de la data la care asociatii hotarase trecerea la un sistem de tarif unic. 

e) aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, eonsolidat si 
annonizat pentru intreaga arie a Serviciului. elaborate si prezentate de consiliul 
director conform art. 23 alin. (3) lit. b). pe baza reaulamentului cadru si a caietului de 
sarcini — cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente. 

(4) Adunarea generala a Asociatiei adopta. de asemenea, once hotarari in 
exercitarea drepturilor speciale de in formare si de control asupra operatorului, acordate 
Asociatiei conform art. 17 alin. (2) lit, a) pct. 4 din prezentul statut. 

Art. 17. - (1) In temeiul art. 16 alin. (3) si alin (4), adunarea generalA a 
Asociatiei hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei. aNdrid in vedere 
interesul comun al asociatilor, in special: 

a) operatorul: 
11) strategia de dezvoltare; 
c) politica tarifara: 
d) contractul de deleaare. 
(2) In le2,atura cu acestea. asociatii convin: 
a) Operatorul 

1. Operatorul. infiintat potrivit art. 31 1  din Legea nr. 51/2006, cu modificarile 
completarile ulterioare. va  fi o societate comerciala infiintata in una dintre fonnele 
prevazute de le2islatia privind societatile comerciale. avand ca actionari/a . sociati toate 
sau o parte din unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei. 
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru 
asociati. 
3. in aplicarea prevederilor art. 31 1  alin. (2) lit, a) din Leaea nr. 51/2006, Cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vederea exercitarii de catre Asociatie a 
controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice siJsau 
semnificative ale operatorului. asociatii care sunt actionari/asociati ai operatorului 
acorda Asociatiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a: 
a) propune lista de persoane din randul carora adunarea 2enerala a operatorului are 
dreptul sa numeasca membrii consiliului de adrninistratie at operatorului: 
b) propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului; 
c) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de 
administratie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia: 
d) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strate2iei propuse de 
consiliul de administratie al societatii inainte de aprobarea acestora de catre adunarea 
2enerala a operatorului: 



b) Strategia de dezvoltare 
I. Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza 
strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor 
prevazute de aceasra strategic si prioritizarea acestora. precum si planul de 
implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor Ii actualizate 
periodic. Orland seama de strategia de dezvoltare. 
2. Sursele de finantare a investitiilor pot ti fonduri nerambursabile acordate de 
Uniunea Europeana sau de institutii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale ale asociatilor, fbndurile proprii sau atrase ale operatorului. 
3. I.istele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in 
sedintele adunarii generale a Asociatiei si aprobate de autoritatile deliberative ale 
asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultaie in urma 
investitiilor). precum si ale asocia(ilor deserviti de bunurile rezultate in urma 

Acestea vor ii anexate la contractul de delegare si fac pane integranta din 
acesta. 
4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii vor fi supuse avizului 
consultativ al Asociatiei inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale 
Asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma 
investi tiilor). 

c) Politica tarifara 
1. fiecare autoritate deliberativa a asociatilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de 
operator pentru furnizarea Serviciului aflat in competenta acesteia, conform politicii 
tarifare stabilite de Asociatie si dupd consultari prealabile in cadrul acesteia. Tarifele 
vor fi stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare. 
2. De indatd cc asociatii vor hotari trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul 
contractului de delegare. Asocialia va avea atributia de a aproba stabilirea. ajustarea 
modificarea acestui tarif unic. in numele i pe searna acestora. conform rnandatului 
primit prin prezentul statut. 

d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o pane, de Asociatie, in numele si pe 
seama asociatilor care x'or avea impreunA calitatea de delegatar. si, pe de alta parte. de 
operator. 
2. Prin contractul de delegare Asociatia, in numele i pe searna asociatilor. va  conferi 
operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilitati 
publice pe raza lor de competenta teritoriall Operatorul va fi responsabil de 
implementarea programelor de investitii, va intretine, moderniza, reabilita si extinde 
infrastructura aferenta si va gestiona activitatile delegate componente ale Serviciul. pe  
riscul $i raspunderea sa, conform dispozitiilor contractului de delegare. Realizarea 
acestor responsabilitati se face prin indicatori de perfortnanta care pot monitoriza 
implementarea sistemului. 
3. Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre operator a obligatiilor cc ii incumba in 
temeiul contractului de delegare. 
4. Asociatia. in temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut. va  
exercita in numele Si pe seama acestora drepturile si obligatiile contractuale care le 
revin in calitate de dele2atar. 

Art. 18. — Reprezentantii in adunarea generala sunt raspunzatori pentru 
activitatea lor in con form itate cu legislatia in vigoare. 

Art. 19. - (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata. on de cate on 
este necesar. de catre presedintele Asociatiei sau de un nurnar de cel putin 1/3 din 
asociati. 



(2) Convocarea V a fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail Cu cel putin 5 (cinci) zile 
lucratoarc inainte de data sedintei si va cuprinde data. ora, locul si ordinea de zi ale 
sedintei. 

(3) in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, convocarea va 
fi trim isa numai reprezentantilor asociatlor care au dreptul sã participe Si sa voteze Cu 
privire la luarea respectivelor hotarari conform prevederilor prezentului statut. 

(4) Sedintele adunarii generale a Asociatiei vor fi conduse de presedintele 
Asociatiei sau, in absenta acestuia de persoana desemnata de adunarea generala dintre 
membrii sai. 

(5) Adunarea general& va ale(2c dintre participantii la sedinta un sccretar. care 
va redacta procesul-verbal al sedintei. 

(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar. 0 copie a 
procesului-verbal va fi transmisa. in terrnen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la 
data sedintei. fiecarui asociat. indiferent daca reprezentantul acestuia a fost sau nu 
prezent la sedinta. 

(7) Hotararile adunarii generale a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de 
procese-verbale. care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vat egal in 
adunarea generala a Asociatiei. 

(2) Pentru luarea hotararilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv 
asociatii in competenta carora este organizat si functioneaza Serviciul la data sedintei 
adunarii generale, asociatii bencficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultaie in 
urma investitiilor), precum si asociatii deserviti de bunurile rezultate in urma 
investitiilor, denumiti in prezentul statut asociati implicati, au dreptul de a participa 
de a vota in cadrul sedintei adunarii g_enerale doar pe reprezentantii acestora. 

(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in 
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si I) se iau in prezenta a 
[trei patrimi] din numarul asociatilor si Cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. 
Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit. adunarea general& se convoaca 
pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data 
stabilita pentru prima convocare. jar la a doua convocare adunarea generala este 
valabil intrunita indiferent de numarul de asociati prezenti. 

(4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in 
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) lit. b) si e) si la art. 16 alin. (4) se 
iau in prezenta tuturor asociatilor/asociatilor implicati si cu votul favorabil fie a cel 
putin jumatate din numarul asociatilor/asociatilor implicati. care insumeaza cel putin 
doua treimi din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor implicati. fie a 
eel putin doua treimi din numarul asociatilor/asociatilor implicati care insumeaza cel 
putin jumatate din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor implicati. 
Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala se convoaca 
pentru a data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data 
stabilita pentru prima convocare, jar la a doua convocare adunarea generala este 
valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti. 

(5) Penult a fi valabile. hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in 
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 aim. (2) lit. i)-k) si art. 16 alin. (3) lit, a). c). 
d) si 	se iau in prezenta si cu votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum Si 
majoritate obliaatorii la once convocare. 

(6) in oricare dintre situatiile prevazute la aim. (3)-(5) de mai sus, daca o 
hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod direct Serviciul propriu sau 



bunurile care apartin unui anumit asociat, nicio hotarare nu poate Li luata fara prezenta 
si votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

(7) in cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati flu poate participa la 
sedinta unei adundri generale la care a lost convocat. acesta poate ii inlocuit de un alt 
reprezentat al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop. 

Art. 21. - (I) Hotararile adunkii generate luate in exercitarea atributiilor 
pro azute la art. 16 alin. (2) lit. g) .h) ,i) si art. 16 aim. (3) lit, a). e), d) si e) nu pot fi 
votate de reprezentantii asociatilor in adunarea aenerala a Asociatiei decat in baza unui 
mandat special. acordat expres. in prealabil. prin hotarare a autoritatii deliberative a 
asociatului al carui reprezentant este. 

(2) Hotararile luate de adunarea generald a Asociatiei trebuie aduse la 
cunostinta asociatilor in termen de cel mull 5 (cinci) zile calendaristice de la data 
sedintei. Dc asemenea, Asociatia este obligata sä publice toate hotararile adundrii 
generale pe propria pagina de internet sau pe paainile de internet ale membrilor sai. 

(3) Asociatul care se considera vatamat intr-un drept al sau on intr-un intere 
legitim printr-o hotarare a adundrii generate a Asociatiei, dintre cele luate in 
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut. poate iniia 
actiune in justitie, conform prevederilor legate in vigoare. 

(4) Adunarea aenerala a Asociatiei poate delega consiliului director. prin 
hotarare adoptata in aceleasi conditii ca cele prevAzute la art. 20 alin. (3). atributia 
privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei. 

Consiliul director 
Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere at 

Asociatiei. format din presedintele Asociatiei si inca 2 (doi) membri numiti de 
adunarea generala. pe  o perioadd de 2 ani. Componenta consiliului director va asigura 
cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor asociatilor, utilizand 
principiul reprezentarii prin rotatie. 
(2) Presedintele Asociatiei este si presedinte al consiliul director. 
(3) Membrii consiliului director sunt rdspunzatori pentru activitatea Ion. in 
con formitate Cu leaislatia in vigoare. 

Art. 23. - (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor 
adunarii generate si exercita atributiile prevazute de prezentul statut i cele cc ii vor fi 
delegate de adunarea generala. 

(2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a 
Asociatiei: 

a) prezinta adundrii generate raportul de activitate pe perioada anterioard, 
executia bugetului de venituri i cheltuieli. bilantul contabil. proiectul bugetului de 
venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor si proiectul programelor Asociatiei: 

b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator. care se va include in 
proiectul de buget al Asociatiei. supus spre aprobare adunarii generale: 

c) aproba actele .juridice cc vor Li incheiate de Asociatie in nurne propriu. Cu 
exceptia contractelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al surnei de 10 000 
euro; 

d) angajeazd personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu 
respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generala si tinand con! de 
bugetul aprobat de adunarea generala; 

e) in relatia cu Asociatii, monitorizeazd plata cotizatiei anuale de cdtre acestia la 
bugetul Asociatiei si decide mdsurile care urmeaza sä fie luate impotriva asociatilor 
care nu si-au achitat cotizatia datorata in tennenul prevazut de prezentul statut: 



indeplineste once alte atributii prevaute in statut sau stabilite de adunarea 
general a. 

(3) Consiliul director are unnatoarele atributii cu privire la exercitarea 
mandatului acordat de asociati, conform art. 5 alin. (2): 

a) asigurd elaborarea strateaiei de dezvoltare, utilizand principiul planificdrii 
strategice multianuale. a programelor de reabilitare. extindere i modernizare a 
sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, 
inclusiv cu consultarea operatorului, precum si a programelor de protectie a mediului, 
pe care le supune spre aprobare adundrii generale a Asociatiei; 

b) asiaura elaborarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului. 
consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului. pe  care le supune spre 
aprobare adunarii generale. pe  baza regulamentului cadru si a caietului de sarcini cadru 
elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente; 

c) asifzura coordonarea proiectarii si executiei lucrdrilor tehnico-edilitare, in 
scopul realizdrii acestora intr-o conceptie unitara si corelatd cu programele de 
dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism Si 
mediu; 

d) asigurd consultarea asocialiilor utilizatorilor in vederea stabilirii.politicilor si 
strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului; 

c) solicita informatii cu privire la nivelul i calitatea Serviciului furnizat/prestat 
si Cu privire la modul de intretinere, exploatare i administrare a bunurilor din 
proprietatea publicd sau privata a asociatilor. incredintate pentru realizarea Serviciului: 

f) monitorizeazd si controleaza modul de respectare a obligatiilor 
responsabilitatilor asumate de operator prin contractul de delegare. cu  privire la: 

(i) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de 
operator, in special respectarea indicatorilor de perfonnanta stabiliti prin contractul de 
delegare, inclusiv in relatia cu utilizatorii; 

(ii) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public; 
(iii) asigurarea protectiei utilizatorilor. si in acest sens elaboreaza rapoarte de 

monitorizare trimestriale pe care le prezinta adundrii generale a Asociatiei; 
g) asigurd medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia 

dintre parti: 
h) invita operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in 

relatia cu utilizatorii. 
i) rdspunde de relatiile cu autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor 

administrativ teritoriale membre ale Asociatiei i monitorizeazd alocarea la bugetul 
asociatiei a cotelor de contributie ce revin acestora, potrivit prezentului statut si 
hotararilor adundrii _generale a Asociatiei prin care se stabileste cuantumul cotizatiei. 

Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale. Asociatia va 
constitui un aparat tehnic propriu. 

(2) Aparatul tehnic va Ii condus de un director executiv numit de consiliul 
director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatici. 

(3) Din aparatul tehnic vor face parte eel putin unnatoarele persoane: 
a) un secretar: 
b) un contabil: 
c) unul sau mai multi consilieri juridici; 
d) un numar suficient de specialisti pentru monitorizarea executdrii contractului de 
delegare. conform mandatului acordat Asociatiei prin prezentul statut. 



(4) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua 
in considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a 
aparatului tehnic al Asociatiei. 

Art. 25. - (1) Consiliul director se intruneste in sedinte. cel putin o data pe luna 
sau on de cate on este nevoie. la convocarea presedintelui Asociatiei. 

(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta Si Cu votul a cel putin 
jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului director. 

(3) .Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar, care va 
redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de toti membrii 
consiliului director prezenti. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul 
de procese-verbalc, care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

Controlul financiar intern al Asociatiei 
Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie 

de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala p.entru o 
perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori 
trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. in conditiile legii. 

(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. 
(4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 27 2  din Ordonanta 

(1uvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005. 

CAPITOLUL VI 
Dizolvarea si lichidarea 
Art. 27. - Asociatia se dizolva: 
a) de drept: 
b) prin hotararea instantei judecatoresti competente; 
c) prin hotararea adunarii generale. 
Art. 28. - Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) imposibilitatea realizarii scopului si obiectivelor pentru care a fost 

constituita. daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop: 

b) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in 
conformitate cu prezentul statut, daca aceasta situatie dureaza mai mutt de un an de la 
data la care adunarea 2.enerala sau, dupa caz. consiliul director trebuia sa se constituie: 

c) reducerea numarului de asociati sub limita de 3. daca acesta nu a fost 
complctat in termenul legal prey azut in acest scop. 

Art. 29. Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente 
cand: 

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicita sau contrard ordinii pub! ice: 
b) realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

pub! ice: 
c) asociatia unnareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit: 
d) asociatia a devenit insolvabila. 
Art. 30. - ( I ) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de 

legislatia privind asociatiile. 
(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii 'or ii transmise catre persoane 

juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator. conform 
hotararii adunarii aenerale sau a instantei judecatoresti competente. 



Art. 31. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea 
Asoeiatiei din Registrul asociatiilor si fund.atiilor. 

(2) Asociatia Ii inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor 
Si fundatiilor. 

CAPITOLUL VII 
Dispozitii finale 

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate f modificat doar prin acte aditionale 
semnate de reprezentantii tuturor asociatilor. special imputemiciti in acest scop. 

(2) Prezentul statut este mivernat de legea romana. In situatia in care intervin 
modificari ale legislatiei in domeniu. prezentul statut va fi modificat in conformitate cu 
noile prevederi. 

(3) Mate disputele nascute din sau in legatura cu acest statut, inclusiv once 
problema privind interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fl 
rezolvate pe cale amiabila. vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti 
competente. 

Prezentul statut a fost semnat in... (...) exemplare originale. astazi, data 
autentificarii sale. 

ASOCIATII:  

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 

Inc. Adrian Ciob. ■- • 
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Contrasemneaza, 
Secretarul orasului, 
Jurist Daniela Chirila 
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