Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019

ACT CONSTITUTIV
al asociației de dezvoltare intercomunitară
”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”
I. ASOCIAȚII:
a) Municipiul Suceava, persoană juridică de drept public, având cod de
înregistrare fiscală 4244792, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Suceava, cu
sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, reprezentat prin
Primar – domnul Ion LUNGU, cetăţean român având CNP xxxxxxxx, domiciliat în
municipiul xxxxxx, str. xxxxxxxx, nr. xx, județul xxxxxx, identificat cu CI seria xx,
nr. xxxx, eliberat la data de xxxxx de către xxxxx, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. __________;
b) Municipiul Botoșani, persoană juridică de drept public, având cod de
înregistrare fiscală 3372882, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Botoșani, cu
sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, reprezentat
prin Primar – domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetăţean român având CNP
xxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx, str. xxxxxx, nr. xxx, județul xxxxx,
identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxx, eliberat la data de xxxxx de către xxxxx, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. __________;
c) Municipiul Iași, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare
fiscală 4541580, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Iași, cu sediul în
municipiul Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, județul Iași, reprezentat prin
Primar – domnul Mihai CHIRICA, cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat
în municipiul xxxx, nr. xx, județul xx, identificat cu CI seria xx, nr. xxxx eliberat la
data de xxxx de către xxxxx, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local Iași nr. _________;
d) Municipiul Piatra Neamț, persoană juridică de drept public, având cod de
înregistrare fiscală 2612790, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Piatra
Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul
Neamț, reprezentat prin Primar – domnul Dragoș Victor CHITIC, cetăţean român
având CNP xxxxxx, domiciliat în municipiul xxxx, nr. xx, județul xxxx, identificat cu
CI seria xx, nr. xxxxx, eliberat la data de xxxxx de către xxxxx, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. __________;
e) Municipiul Câmpulung Moldovenesc, persoană juridică de drept public,
având cod de înregistrare fiscală 4842400, prin autoritatea deliberativă Consiliul

2

Local Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc,
str. 22 Decembrie, nr.2, județul Suceava, reprezentat prin Primar – domnul Mihăiță
NEGURĂ, cetăţean român având CNP xxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx,
str. xxxx, nr.xxx, județul xxxx, identificat cu CI, seria xxx, nr.xxxx, eliberat la data de
xxxxxx de către xxxxx, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local Câmpulung Moldovenesc nr. __________;
f) Municipiul Roman, persoană juridică de drept public, având cod de
înregistrare fiscală 2613583, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Roman, cu
sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr.1, județul Neamț, reprezentat prin
Primar – domnul Lucian Ovidiu MICU, cetăţean român având CNP xxxxxxxxx,
domiciliat în municipiul xxxxxxx, str. xxxx, nr.xxx, județul xxxx, identificat cu CI,
seria xxx, nr.xxxx, , eliberat la data de xxxxxxxxxx de către xxxxxxxxx, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. __________;
g) Municipiul Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, având cod de
înregistrare fiscală 7467268, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Vatra
Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava, reprezentat prin Primar – domnul Ilie BONCHEȘ, cetăţean român având
CNP xxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxxxx, județul xxxxxx, str.
xxxxxxxx, nr. xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxx, eliberat la data de
xxxxxxxx de către xxxxxxxxxx, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local Vatra Dornei, nr. __________;
denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat
asociația de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE
DEZVOLTĂ”, (denumită în continuare Asociația) în conformitate cu
 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
 Ordonanța de Urgență nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările și completările ulterioare, completată cu Legea nr. 246/2005;
 Planul de Dezvoltare Regională “PDR Nord-Est 2014-2020”, ce a fost avizat
de către Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare NordEst,(CRP Nord-Est) în data de 23 octombrie 2014 și aprobat de Consiliul
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est) în data de 25.02.2015;
 Planul Naţional de Dezvoltare “PDR Nord-Est 2014-2020”, Cadrul Naţional
Strategic de Referinţă, Programele Operaţiunile Sectoriale, Programul
Operaţional Regional, şi Programul Naţional de Dezvoltare Locală, comunicate
Comisiei Europene;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
 GHIDUL SOLICITANTULUI – Programul Operațional Regional 2014-2020,
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elaborat de către Ministerul Dezvoltării, – Autoritatea de Management
Operațional Regional;
 Strategii şi programe de dezvoltare la nivel regional, naţional şi european.
II. Denumirea
Denumirea asociației este „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”,
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 172777 din 31.01.2019,
eliberată de Ministerul Justiției.
III. Sediul
Sediul Asociației este în România, Municipiul Iaşi, în sediul Primăriei
municipiului- Palatul Roznovanu situat în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11,
camera 1.
IV. Durata
Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii
sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei municipiului
Iași.
V. Voința de asociere
Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se
asocia în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIA
MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” constituită în scopul de a avea eficiență în
promovarea proiectelor noi de infrastructură, de investiții publice sau private, a
proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, etc., fără a exclude participarea
autorităților centrale, europene sau alte organisme internaţionale. Sursele de finanțare
vor fi locale, guvernamentale sau europene de la caz la caz.
VI. Patrimoniul
(1) Patrimoniul este compus din patrimoniul inițial al Asociației în valoare de
70.000 lei.
Membrii asociați au depus un aport propriu, după cum urmează:
Membru fondator
Municipiul Suceava
Municipiul Botoșani

Aportul/lei
10.000
10.000
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Municipiul Iași
Municipiul Piatra Neamț
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Municipiul Roman
Municipiul Vatra Dornei
TOTAL

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
70.000 lei

(2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:
a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și
alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
c) donații, sponsorizări sau legate;
d) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea
Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale;
e) sprijin material si financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii naţionale sau
internaţionale;
f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.
VII. Organizare, conducere, administrare și control
Organele de conducere, administrare și control sunt structurate astfel:
a) Adunarea Generală, care reprezintă totalitatea membrilor Asociației și are în
componență alegerea celorlalte organe de conducere și controlul activității
patrimoniale a Asociației;
b) Consiliul de Administrație, care este organul executiv al Asociației și exercită
conducerea în perioada cuprinsă între ședințele Adunării Generale;
c) Președintele care exercită conducerea curentă a Asociației și reprezintă
Asociația în relațiile cu terții; Vicepreședintele care va exercita, în cazuri de
absență, atribuțiile Președintelui; Președintele poate delega, în scris,
Vicepreședintelui, unele dintre atribuțiile sale;
d) Consiliul director;
e) Cenzorul.
Conducerea Asociației
a) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți
reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale
acestora.
Sunt numiți în calitate de membri ai Adunării Generale:
1. Primarul municipiului Suceava – domnul Ion LUNGU, cetăţean român având
CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx,
județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx, nr.xxxxxx, eliberat la data de
xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul Local al municipiului Suceava;
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2. Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetăţean
român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Botoșani;
3. Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetăţean român având
CNP cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx,
str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx, nr.xxxxxx,
eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul Local al
municipiului Iași;
4. Primarul municipiului Piatra Neamţ - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetăţean
român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Piatra Neamț;
5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță NEGURĂ,
cetăţean român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în
municipiul xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI
seria xxxxx, nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;
6. Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, cetăţean român
având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Roman;
7. Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, cetăţean român
având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Vatra Dornei.
Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele
Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă
Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres
altfel.
Administrarea Asociației
b) Consiliul de Administrație
(1) Consiliul de Administrație, cu rol de organ executiv, este organul de
administrare al Asociației
(2) Reprezentanții Consiliului de Administrație sunt desemnați de consiliul local al
fiecărei unități administrativ-teritoriale.
(3) Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu de Administrație:
- Primarul municipiului Suceava - domnul Ion LUNGU, cetăţean român având
CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx,
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județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx, nr.xxxxxx, eliberat la data de
xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul Local al municipiului Suceava;
- Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetăţean
român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Botoșani;
- Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetăţean român având
CNP cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx,
str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx, nr.xxxxxx,
eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxxi, numit de Consiliul Local al
municipiului Iași;
- Primarul municipiului Piatra Neamţ - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetăţean
român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Piatra Neamț;
- Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță NEGURĂ,
cetăţean român având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în
municipiul xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI
seria xxxxx, nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, cetăţean român
având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Roman;
- Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, cetăţean român
având cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în municipiul
xxxxxxx, str. xxxxxxxxx, nr.xxxxx, județul xxxxxxxx, identificat cu CI seria xxxxx,
nr.xxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxx de către xxxxxxxx, numit de Consiliul
Local al municipiului Vatra Dornei.
(4) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și un
Vicepreședinte.
(5) Principala responsabilitate a Consiliului este de a asigura funcționarea Asociației
în conformitate cu Statutul între cele două Adunări Generale.
(6) Convocarea Consiliului se face de către Președinte, iar în lipsa acestuia, de către
Vicepreședinte sau de un număr de cel puțin 1/3 membri.
(7) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majoritar al membrilor
Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.
c) Președintele:
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(1) Președintele este ales pe o perioada de un an, prin rotație; mandatul Președintelui
poate fi reînnoit;
(2) Președintele conduce Consiliul de Administrație și reprezintă Asociația în relațiile
cu terții.
(3) Președintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai
Consiliului de Administrație.
d) Consiliul director
(1) Conducerea operativa a Asociației se realizează printr-un aparat tehnic denumit
Consiliul Director, acesta fiind organul de punere în executare a hotărârilor
Consiliului de Administrație al Asociației.
(2) Consiliul Director este subordonat Președintelui Asociației și este format din
personal contractual angajat în conformitate cu dispozițiile ce reglementează materia
dreptului muncii.
(3) Consiliul director este coordonat de un Director Executiv.
(4) Exercitarea atribuțiilor ce revin Consiliului Director va fi stabilita printr-un
regulament intern de organizare și funcționare ce va fi aprobat de către
Consiliul de Administrație.
(5) Directorul executiv va reprezenta și angaja Asociația, pe baza împuternicirii
Consiliului de Administrație, va fi responsabil pentru fondurile Asociației și va
efectua orice operațiuni financiare și bancare pentru Asociație, pe baza împuternicirii
Consiliului de Administrație și va îndeplini orice alte sarcini care i se vor încredința
de către Asociație.
(6) Directorul Executiv este numit și revocat din funcție de către Consiliul de
Administrație, la propunerea Președintelui Asociației.
(7) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și
exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de
Adunarea Generală.
Organele de Control ale Asociației
e) Cenzorul
Art. 27 (1) Controlul Asociației se exercită de către un cenzor ales de Adunarea
Generală, pe o perioadă de un an.
(2) Primul cenzor al Asociaţiei este domnul Florin Dăscălescu, cetăţean
român având CNP xxxxxxxx, domiciliat în municipiul xxxxxxx, str. xxxx, nr.xxxxx,
județul xxxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr. xxxxxxx, eliberat la data de
xxxxxxxxx de către xxxxxxxxxxx.
(3) Cenzorul controlează și verifică periodic activitatea financiară a
Asociației și întocmește rapoarte pe care le prezintă Consiliului și Adunării Generale.
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(4) Controlul financiar intern al Asociatei este asigurat de un cenzor, care
are atribuțiile prevazute de lege privind controlul financiar intern al asociațiilor şi al
respectării scopului și obiectivelor propuse. Acesta va evalua activitatea Asociației
anual sau ori de cate ori acest lucru este solicitat de către Adunarea Generală.
(5) Asociația va tine la sediul principal registre și rapoarte corecte și
complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului de
Administrație, precum și un registru cuprinzând numele și adresele membrilor
Consiliului de Administrație și ale persoanelor care aduc contribuții în Asociație.
(6) Toate dosarele și registrele Asociației pot fi verificate de către oricare
dintre membrii Consiliului de Administrație.
(7) Anual, sau ori de cate ori se solicita, evidențele și registrele Asociației
sunt verificate și controlate de către cenzorul Asociației.
VIII Dispoziţii comune şi finale
(1) Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă şi cu
îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.
(2) În vederea îndeplinirii tututor formalităților de constituire și înregistrare a
Asociației, precum și a oricăror formalități asemănătoare, este împuternicită doamna
Doina Florescu, consilier Cabinet Primar, cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxx,
identificată prin CI seria xxxx, nr. xxxxxxx, eliberată de xxxxxxxx la data de
xxxxxxxxx, să semneze orice cerere sau document necesar, precum și să efectueze
toate formalităţile legate de procedura de dobândire a personalităţii juridice a
Asociației și de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa
Judecătoriei Iași.
Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de ....12 exemplare.
Reprezentanții asociaților în Adunarea generală a asociației de dezvoltare
intercomunitară ”ASOCIAȚIEI MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”::
1. Municipiul Suceava - Primar – Ion LUNGU
2. Municipiul Botoșani - Primar – Cătălin Mugurel FLUTUR
3. Municipiul Iași - Primar – Mihai CHIRICA
4. Municipiul Piatra Neamț - Primar – Dragoș Victor CHITIC
5. Municipiul Câmpulung Moldovenesc - Primar – Mihăiță NEGURĂ
6. Municipiul Roman - Primar – Lucian Ovidiu MICU
7. Municipiul Vatra Dornei - Primar – Ilie BONCHEȘ

