ACTUL CONSTITUTIV
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de
salubrizare
' Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor
judeţul Arad'
Membrii asociaţi ,în baza Hotărârii nr.
/__________ adoptată în
şedinţa Adunării Generale ale Asociaţiei au hotărât modificarea Actului Constitutiv al
Asociaţiei integral, iar acestea vor avea următorul conţinut
I.

Asociaţii:

1. judeţul ...., prin Consiliul Judeţean ........, cu sediul în ....., str. ....... nr. ......,
judeţul ........, cod ..........., reprezentat de ...., în calitate de preşedinte al Consiliului
Judeţean ..........., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean
........ nr. .. din...;
2. oraşul Nădlac, prin Consiliul Local al oraşului Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1
Decembrie nr. 24, judeţul Arad, cod 315500, reprezentat de VASILE CICEAC, în calitate
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........... nr. .
din...;
3. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ....., str.
........ nr. .., judeţul .........., cod ............, reprezentat de ...., în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din ............;
4. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ..... str. .. nr.
.., judeţul ........, cod ........., reprezentat de ..........., în calitate de primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din...;
5. ..................................................;
6. ................................................. etc.,
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,
sau asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice
pentru serviciile de salubrizare" Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat
de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" (denumită în continuare Asociaţia), în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006
privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare
,precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
II. Denumirea
Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii
nr.60030 din 28.02.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei.
III. Sediul
Sediul Asociaţiei este în România,Arad, Bdul Revoluţiei nr. 81 , judeţul Arad.
IV. Durata
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Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad .

V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se
asocia în cadrul Asociaţiei "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" constituită în scopul înfiinţării, organizării,
reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de
salubrizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor
administrativteritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza
strategiei de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în
baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor
speciale aplicabile.
În funcţie de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte
determinate pe baza activităţilor componente ale Serviciului şi, eventual, numărul de
contracte din fiecare categorie.
VI. Patrimoniul iniţial
(1)Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 39.500 lei, constituit din contribuţia în
numerar a asociaţilor, după cum urmează:



(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
VII. Primele organe de conducere, administrare şi control
Conducerea Asociaţiei
Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale
acestora.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
 dl ..., numit de Consiliul Judeţean .........;
 dl VASILE CICEAC, numit de Consiliul Local al oraşului Nădlac;
 dl ..., numit de Consiliul Local al ...........;
 dl ..., numit de Consiliul Local al ...........;
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 etc.
Adunarea generală alege dintre membrii săi 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.
Administrarea Asociaţiei
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri , numiţi de adunarea generală pe o
perioada de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:
● .......................................  preşedintele Asociaţiei;
(datele de identificare)
● ......................................................;
(datele de identificare)
● .................................................... .
(datele de identificare)
Controlul financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată
din 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu
posibilitatea prelungirii.
Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
 ..............[datele de identificare: nume, prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu,
titular al B.I./C.I. seria ............ nr. ..., eliberat(ă) de .............. la data de ...].............


..................
VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se
împuterniceşte dl Ochiş Paul, cetăţean român, domiciliat în ........, titular al B.I/C.I., seria
........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ .
Prezentul act constitutiv a fost redactat în ........ (....) exemplare originale, azi, data
autentificării.

ASOCIAŢII:
Judeţul ...........................,
Prin preşedintele Consiliului Judeţean .......................
[semnătura şi ştampila]
Oraşul Nădlac
Prin primar VASILE CICEAC
[semnătura şi ştampila
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