Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 62 din 23.04.2008
ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„ECONEAMŢ”
I.

ASOCIAŢII:

1. Municipiul / Oraşul / Comuna ___________, prin Consiliul Local al ___________,
reprezentat de ___________, în calitate de [Primar], legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ___________ ;
2. Municipiul / Oraşul / Comuna ___________, prin Consiliul Local al ___________,
reprezentat de ___________, în calitate de [Primar], legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. __________;
3. Municipiul / Oraşul / Comuna ___________, prin Consiliul Local al ___________,
reprezentat de ___________, în calitate de [Primar], legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ___________ ;
4. Judeţul ………., prin Consiliul Judeţean …………………. reprezentat de …………, în
calitate de [Preşedinte al Consiliului Judeţean], legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. …………. ;
5. ……………
.
.
.
84
s-au asociat şi au înfiinţat asociaţia „ECONEAMŢ” în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările
i completările
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
II.
DENUMIREA
Art.1: Denumirea asociaţiei este „ECONEAMŢ” (denumită în continuare „Asociaţia”),
conform dovezii nr. 60756 din 20.03.2008, eliberată de Ministrul Justiţiei privind
disponibilitatea denumirii Asociaţiei.
III.

SEDIUL
Art.2: Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Piatra Neamţ, str. Alexandru cel
Bun nr.27.
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IV.

DURATA:
Art.3: Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ.
V.
VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI
Art.4: Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în
cadrul Asociaţiei „ECONEAMŢ”, propunându-şi ca scop realizarea proiectelor de management
integrat al deşeurilor şi furnizarea în comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităţilor ce
compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii atribuite conform procedurilor
de licitaţie publică, unor operatori, conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor contractelor de
asociere.
VI.

PATRIMONIUL INIŢIAL
Art.5: (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din patrimoniul iniţial, pe de o parte, şi din
patrimoniul pe care părţile îl vor da în administrare pentru exercitarea competenţelor legate de
gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pe de altă parte, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de ____________ RON, constituit din contribuţia în
numerar a asociaţilor cu suma de 500 lei/ membru.
Art.6: 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.
e)
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Conducerea Asociaţiei
Art.7: Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii desemnaţi de autorităţile locale.
Art. 8: Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
Dl. ….., numit de Consiliul Local al …….
Dl. ….., numit de Consiliul Local al …….
Dl. ….., numit de Consiliul Local al …….
Dl. ….., numit de Consiliul Judeţean ……………..
Etc………
Art.9: 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.Preşedintele Asociaţiei este reprezentantul
Consiliului Judeţean Neamţ.
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Administrarea Asociaţiei
Art.10: Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
Preşedintele Asociaţiei şi încă 8 (opt) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 2
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 Adunării Generale.
Art.11: Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:
;
;
.
Controlul Financiar al Asociaţiei
Art.12: Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de
Consiliul Director pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.
Art.13: Primul cenzor al asociaţiei este ________, cetăţean ________, născut la data de
______, domiciliat în ________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. ____.
Art. 14: Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se
împuterniceşte Dl. ________, cetăţean ________, domiciliat în __________, titular ___ seria
___ nr. ___, eliberat de ___ la data de ___ sau orice persoana pe care mandatarul şi-o va
substitui.
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în (___) exemplare originale, azi, data autentificării.
ASOCIAŢII
Municipiul / Oraşul / Comuna _______________,
Prin ________________
[semnătura]
Municipiul / Oraşul / Comuna _______________,
Prin ________________
[semnătura]
Municipiul / Oraşul / Comuna _______________,
Prin ________________
[semnătura]
Judeţul ______________,
Prin ________________
[semnătura]
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