
 
Anexă la statutul Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare 

”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ 
 

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE AL  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA 

SE DEZVOLTĂ” 
 

Încheiat azi 23.01.2019  cu ocazia constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomuniară „Moldova se dezvoltă” 
 
Reprezentanții unităților administrativ teritoriale municipiul Iaşi, municipiul 

Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Piatra Neamț, municipiul 

Câmpulung Moldovenesc, municipiul Roman şi municipiul Vatra Dornei, 
respectiv: 

 
1. Municipiul Iași - Primar – Mihai CHIRICA 
 
2. Municipiul Suceava - Primar – Ion LUNGU 
 
3. Municipiul Botoșani - Primar – Cătălin  Mugurel FLUTUR 
 
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 

 
Întruniți în cadrul Adunării Generale de constituire a Asociației de 

dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” 
din data de _________________, au hotărât: 
 
Art.1. Înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA 

MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” prin asocierea municipiul Iaşi cu 

municipiul Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Piatra Neamț, 

municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Roman şi municipiul Vatra 

Dornei. 
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Art.2. Sediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA 

MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” va fi în Primăria municipiului Iaşi- Palatul 
Roznovanu situat în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, camera 1. 
Art.3. Scopul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA 

MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” este 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. 
 
Art.4. În această adunare constitutivă s-au supus aprobării Actul Constitutiv 
al Asociaţiei şi Statutul Asociaţiei ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE 
DEZVOLTĂ”, care după ce au fost citite şi dezbătute, au fost aprobat în 
unanimitate de către membrii asociaţiei. 
 
Art.5. 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 xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. xxxxxxx, 
nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, eliberat la 
data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local al 
municipiului Suceava; 
2. Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Botoșani; 
3. Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetăţean român 

având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. xxxxxxx, 
nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, eliberat la 
data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local al 
municipiului Iași; 
4. Primarul municipiului Piatra Neamţ - domnul Dragoș Victor 

CHITIC, cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul 
Suceava, str. xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, 
nr.xxxxxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de 
Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț; 
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5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță 

NEGURĂ, cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul 
Suceava, str. xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, 
nr.xxxxxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de 
Consiliul Local al municipiului  Câmpulung Moldovenesc; 
6. Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Roman; 
7. Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Vatra Dornei. 
 
Art.6. Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu de 
Administratie: 
- Primarul municipiului Suceava - domnul Ion LUNGU, cetăţean român 

având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. xxxxxxx, 
nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, eliberat la 
data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local al 
municipiului Suceava; 
-  Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Botoșani; 
-  Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetăţean român 

având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. xxxxxxx, 
nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, eliberat la 
data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local al 
municipiului Iași; 
-  Primarul municipiului Piatra Neamţ - domnul Dragoș Victor CHITIC, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Piatra Neamț; 
-  Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță 

NEGURĂ, cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul 
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Suceava, str. xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, 
nr.xxxxxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de 
Consiliul Local al municipiului  Câmpulung Moldovenesc; 
-  Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Roman; 
-  Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, 
cetăţean român având CNP xxxxxxx, domiciliat în municipiul Suceava, str. 
xxxxxxx, nr.xxxx, județul xxxxx, identificat cu CI seria xxx, nr.xxxxxxxxx, 
eliberat la data de xxxxxxxx de către xxxxxxxxx, numit de Consiliul Local 
al municipiului Vatra Dornei. 
 
Art.7. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și 

un Vicepreședinte. Președintele este ales pe o perioada de un an, prin rotație; 

mandatul Președintelui poate fi reînnoit. 
Sunt numiți în calitate de Președinte și Vicepreședinte: 
- Domnul..... 
- Domnul..... 

 
Art.8. Controlul Asociației se exercită de către domnul cenzor Florin 
Dăscălescu, cetăţean român având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în 
municipiul xxxxxxx, str. xxxxxx, nr.xxxxxxx, județul xxxxxx, identificat cu 
CI seria xxxxx, nr. xxxxxxx, eliberat la data de xxxxxxxxxxx de către 

xxxxxxxxx, ales de Adunarea Generală, pe o perioadă de un an. 
 
Art.9. Patrimoniul inițial al Asociației va fi în valoare de 70.000 lei 
           Membrii asociați vor depune un aport propriu, după cum urmează: 
Membru fondator                                                  Aportul/lei  
Municipiul Iași                                                            10.000 
Municipiul Suceava                                                 10.000 
Municipiul Botoșani                                                  10.000 
Municipiul Piatra Neamț                                                  10.000 
Municipiul Câmpulung Moldovenesc                              10.000 
Municipiul Roman                                                             10.000 
Municipiul Vatra Dornei                                                   10.000 
TOTAL                                                                             70.000 lei 
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Art.10. 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 xxxxxxxxx, identificată prin CI seria xxxxxxxx, nr. 
xxxxxxxx, eliberată de xxxxxxxxx la data de xxxxxxxxxxxx, 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. 
 

Reprezentanții asociaților în Adunarea generală de constituire a Asociației 

MOLDOVA se DEZVOLTĂ: 

 
1. Municipiul Iași - Primar – Mihai CHIRICA 
 
2. Municipiul Suceava - Primar – Ion LUNGU 
 
3. Municipiul Botoșani - Primar – Cătălin  Mugurel FLUTUR 
 
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 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


