ANEXA 1
ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ '--------------'Arad
I DATE DE IDENTIFICARE A FONDATORILOR:
Prezentul act constitutiv stabileste cadrul si limitele intre care functioneaza , in temeiul
O.G.R. nr. 26/2000 aprobata prin Legea 246/2005 , Legii administratiei publice locale nr.
215/2001 republicata , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
modificata prin OUG nr. 13/2008, ale Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor
Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolutiei nr. 75,
reprezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean ing. Iosif Matula ,legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. .... din ......... .
Municipiul Arad, prin Consiliul Local Municipal Arad ,cu sediul in Arad, B-dul Revolutiei nr.
75, reprezentat de ing. Falca Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local nr._______;
Orasul Curtici, prin Consiliul Local Municipal Curtici ,cu sediul in __________reprezentat de
Aanitei Nicolae în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local nr.___________;
Orasul Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul in _________, reprezentat de Mehelean
Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
nr.____________;
Orasul Lipova, prin Consiliul Local Lipova, cu sediul in __________,reprezentat de Popina
Viorel , in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr.__________;
Orasul Nadlac, prin Consiliul Local Nadlac,cu sediul in ________, reprezentat prin Ciceac
Vasile, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local
nr.__________;
Orasul Pincota , prin Consiliul Local Nadlac,cu sediul in _________, reprezentat prin
Pincotan Ioan-Monel, in calitate de Viceprimar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local nr.__________;
s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia '___________________' în conformitate cu prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, ale Legii nr. 51/2006 - legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
coroborat cu Legea 246 din 18. 07. 2005 privind aprobarea OG 26 din 2000 modificata si
completata,.
Scopul Asociatiei il constituie realizarea Proiectului si 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 publica unor operatori, conform legislatiei
in vigoare si prevederilor Contractului de Asociere.
In conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2000, aprobata prin Legea nr. 246/2005
acest Act Constitutiv reprezinta, din momentul insrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ,
actul legal de constituire al Asociatiei pe care o denumeste si a carei functionare o
reglementeaza.
DENUMIREA
Art.1: Denumirea asociaţiei este '_____________' (denumită în continuare 'Asociaţia'),
conform dovezii nr. _____________________, eliberată de Ministrul Justiţiei privind
disponibilitatea denumirii Asociaţiei.
SEDIUL
Art.2: Sediul Asociaţiei este în România, în municipiul Arad, B-dul Revolutiei nr. 81.
DURATA:
Art.3: Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Arad.
V.SCOPUL ASOCIAŢIEI
Art.4: Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în
cadrul Asociaţiei '______________', propunându-şi ca scop realizarea în comun a
Proiectului______________ si de a gestiona împreunăserviciile de colectare, transport,
prelucrare si depozitare a deseurilor ___________(denumite in continuare 'Servicii').
PATRIMONIUL INIŢIAL
Art.5:

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de ___RON, constituit din contribuţia în

numerar a asociaţilor cu suma de________ 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.

VI.

PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Conducerea Asociaţiei
Art.7: Conducerea si administrarea,, Asociatiei ____________'va fi asigurata de catre
Adunarea Generala si Consiliul Director format din Presedinte si doi membrii .
Art. 8: Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu de administraţie:
-

Dl.________

,Presedinte

-

Dl._________

-

.Dl__________etc

Controlul Financiar al Asociaţiei
Art.9: Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Consiliul de
administraţie pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.
Art.10: Primul cenzor al asociaţiei este dl.____________, cetăţean român, născut la data de
___________,

domiciliat

în__________,

Str._________,

titular

al

C.I.

____,

CNP________________.
Art. 11: Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se
împuterniceşte, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr._____________, dl_________,
(data de identificare).
Modificarea actului constitutiv
Art.12. Modificarea actului constitutiv al Asociatiei se face prin hotararea Adunarii Generale .
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în (_________) exemplare originale, azi, data
autentificării.
ASOCIAŢII
Judeţul Arad,
Prin Dl. ______________
semnătura_____________________
Municipiul Arad,
Prin Dl. ______________
semnătura_____________________
Oraşul __________
Prin dl._______________
semnătura_____________________
etc

